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renner Müli
hndan sonra 

lmanga şimdi 
ile yapacak ? 

Brenner ııeçidindeki son 
ınül&kat herıeyin batın
da ve muhakkak ki Al· 
ınanyanın kat'i zaferi 
kazanmak ümidile bun
dan öteye ne yapacaiını 
tayin etmek için yapıl
ID!fhr. Bu arada bir Av· 
rupa sulhu fikri ile bera· 
ber Alman - Fransız, 
Aban - Sovyet müna• 
aebetlerinin aon aafhala· 
rırun da görütülmüt ol
lllaaı tabiidir. Herhalde 
Avrupa alemi yeni bir 
buhranın bqında bulu· 
nuyor .• 

~ l;ZET BENiCE 

~ liitıer • Musolini Brenıı.enle on 
llt.i mülakatlarını yaptılar. 

llttnııer, iki devlet şefinin yeni 
!~i kararlara vasıl olmak iste
..._ltri zaman buluştukları sem· 
~lik bir mahal olmuştur. Bu de
~ d~ Girit harbinin netice!~~ 
"<erıne ortaya çıkan umuıqı vazı
~eti ve istikbale matuf olarak tes
lı 1 edilen hedefleri ve yeni ham-
~i te6bit etmiş olmak için iki 
~ıı Brennerde ~~rüşmii~ .. o.~.a· 
f" tabiidir. Henuz, ne ııoruşül• 
~~~. hangi kararlara varıldığı 
-~ııda kat'i hiçbir 9ey bilinme· 
~kle beraber ihtimaller ıunlar
'>: 

~ Girit harbinden !IOlli'& Ak· 
'i . de cereyan edeeek harbin ye
l latikametleri ve inlü af nıerha· 
ot~ri 
~l_ Fransa .• Almanya • İ1alya 

•asebeti 
~ 3- Sovyet Rusya • Almanya ve 

hver miinasebeti 
4- Avrupanın umumi vaziyeti 

~e Yeni bir sulh taarruzu 
s._ Amerikanın hızlanan yardı

llıı karşısında tedbir ve İngiltere-
>e '-- 'h ' f · k qr~ı nı aı za en azaumanm 
~•titri.. 
d llu ihtimallerin hemen hepsinin 
~ ~İtler • J.Uusolini arasında. gö;" 
,
1 
Ulıııüş ve bir karara raptedılmıı 

'lıasına hükmolunabilir. 
~ llarbin cihan üınul ve nihai saf. 
~_,., bakımından en önce şunu na· 
. •a almak lilzundır ki; henüz va-
1'~eı bir sulha ve anlaşmıya var
~a müsait değildir; hatta nihaJ 
~llıa bakımından harp henüz baş· 
) lııış dahi değildir. Kat'i ve dün
d ah şamil neticeli harp asıl bun
dan sonra boşlıyacak ve 1942-1943 
~ 40Ya harbinin en şiddetli sahne 

1 
e safhalarını içinde bulundura
alttır 

~ ~ııe
0

ak, Almanya için Avrµpa 
~.'11 llsı üurinde sırf Avrup~"? 
> lııaıı noktai nazarı ve teslimi· 
tf la 1 etrafında toplamak ve bunun-

tı.i' lıilhassa Anglo - Sakson ilemi
~ n karşısına kül halinde bir ne
ı.'t ile çıkmı~ görünmek üzere bir 
ıı.'~Oı b1r sulh taarrt1zu yapılması 
~•ııtali daima varittir. Bu da 
. ~a ile yapılacak aıılaşma ile 

\'ara bilir ve bu şekilde Av
<D•nmı 5 inci ııa;rlada) 

rl':lü YÜK 
1-11 K A YE ;....,,.,,._.,..,,,,,., 

j Balalayka 
Çalıyor .•• 

ı 1 Yazan: 1 

1 

i REŞAT F_....EY_Z__,I 1 

j Bu nefiı, edebi büyük 
ı hikayeyi bugün 

• 
tinci ıab.lle
de okuyunuz. 

İngilterenin b Üt Ün 
Manş kıyılarında 
hararetli müdafaa 
hazırlıkları m Üte
madiyen kuvvtlen
dirilmektedir. 

Giridin güzel 
merkezi şimdi 

bir 
.... 

muazzam 
enkaz yıgını 
Olrlttea en IOD d6-
D8D Adliye nazırı 

neler ılyledl 'l 

Mühim bir vazife ile Vaşingtona 
giııtiği. ıınlaşı!an Amerikanın 

Londra sefiri Vinant 

Kahire 4 (A.A.)- Giridi en ııon 
terkedenlerden olan Yunan Adli
ne Nazırı Dimitrakakis, Mısıra 
muvasalatında, Alman tayyareci· 

(Devamı 5 inci arla<bı) 

SURf YE'niri 
işgali derhal 
yapılmalıdır 

Bir İngiliz askeri 
muharriri bunu 

tavsiye ediyor 
Londra, 4 (A.A.) - Röyterin as· 

keri muharriri General Gough yazı-
7or:, 

Sanıldığına göre, General, Katru 
\'e belki General de Gaulle de Mısırda 

(Dcvomı 5 IDcl ~y!ab) 

, . 

DARLAN'IN 

BEYANA Ti 

Ankaradaki 
Fransız kolo
nisini de çok 
müteessir etti 
Blylll ElçDlll mlı· 
tepn De ikinci ki· 
Ub istila ettiler 

Ankada 4 (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor)- Amiral Darlanın son 
beyanatı, Ankaradaki Fransız ko
lonisini de müt~ssir etm~tir. Bu 
arada bazı diplomatlar bugünkü 
hükfunetlerini Ankarada temsil 
etmemeğe karar vermişlerdir. 

Fransanın Ankara büyük elçiliği 
müsteşarı ve başkatibi Belin ile 
sefaret ikinci katibi Mack Beugner 
bu aradadır. Her iki diplomat Vişi 

(De ...... 5 bıcl •.ffada) 

Akdeniz de 
geni bir hamle 

bekleniyor 
• 

ingiltere üzerinde Ut111/(11"Uİ dilf«ril lüp em edileıı bir Alm4n pilotu 

( HARP VAZiYETi ) 
Suriyeyi işgal etmiyen İngiltere, 
Filistinde müdafaada kalmakla 
Almanların ekmeğine yağ sürer 

(Yazan: EMEKLi KURMAY SUBAY) 
İKİ CEPHEDE HARP IDTDIALI: bu meselede geç kaldığı ıçin Mı

sırı müdafaa ;çın iki cephede har
be devam etmek ıhtı~a·ı karşısın
dad..r Bu cephelerden birısi Lib
ya, d:ğeri ıse Suriyedır. 

Brenner mlllka
tamn Ok neticesi 

rr anaıı polltllla
ıç·· ·1A .k- sının artıll iyice , orçı merı a. tevazzab etmesi 

İngiltere harp meclisi Suriyenin 
işgali hakkında Mla müsbet veya 
menfi hır karar vermedi. Halbuki 
son Brenner mülakatında mihve
rin bu hususta bir plan kararlaş
tırdığı çek muhtemeldir İngiltere 

Hür Fransızların elinde bulunan 
Cl>t.-vam.ı 5 inci sayfada) 

FIRINLARIN ÖNÜNDE 

Bir kısım vatanda~
/ arın telaşı yersiz 

ve lüzumsuzdur 

\filosunun ve lazım gelecek 

Mihver dev
letleri Avru· 
pada bir sulh 
ilan edecek 
Avrupa sulhu
nun iadesi için 
harbin sonu 
beklenmiyecek 
İtalyan hududu 4 (A.A.)- Bre.1-

ner mülakatında görüşıilen me
seleler hakkında, sulahıyetli mah· 
fillerde ihtiyatlı hareket edilmek-

(Devamı 5 bıel SalıUo4e) 

askerinin yar -ı 
dımını istedi 
Ylnal!t'ın Yaşlag
tondakl vazllesıne 
ehemmiyet veriliyor 

Londra, 4 (A.A.) - Amerika gaze
teleı i inailtere ve Amerikanın Mih
Yere kar~ı yapacakları siyasi ve as
keri faaliyetin Amerika hüktlmetince 
tetkik edilmekte olduğunu yazıyorlar. 
Vaşingtondaki mühim şahsiyeUer, 
şimdi orada bulunan Amerikanın 
Londra Sefiri Vinant'ın vaz.i!es.i:ı:ı.la 

çok mühiDl olduğtmu söylüyorlar. 
Çörçil, Amerika donanması il• as-

ker1nin ve iktısadi kuvvetinin bu ~ 
ranlı zamanda İngütereye ne kadar 

çok yardım edebllcceğlnl açıkça an· 
(Dovamı 5 inci sayfada) 

lbrahim Paşa sa
rayı yıkılmıyor 

Maarll VekAletl ıon tetkikler neticesinde 
Jaarabeaın tarllıl kıymetini tesblt etu 

iki ~ne kadar evvel uzun mUnaJı.a· 
planlan llOW'& yıkılma«tına kua.r ve· 

rilen Sullaır.ıhm...tt.kl SILT•Y harabeleri
nin Jlİb.3.1,. Mui!U dt"lillf'rle İbrahim 

p--- ..U oı.ıııtu teebıt edil
miş ve 111.aaJ'lt Vekileti ta.ralıııdan lıa
nbelerin aynen muhalamsı kararla-

Askere gidenle· 1 

rin ailelerine 
yardım için 

yeni kararlar 
Bu sabah saat 11 de Vilayette 

Vali muavini Ahmet Kmık'ın re
isliğinde bütün kaza kaymakam· 
!arının iştirakile bir toplantı ya
pılmıştır. Toplatıda asker aileleri
ne yapılmakta olan yardımın ge
nişletilınesi ve bu iş için yeniden 
tahsisat temini hususlarınçla gö
rüşülınüş ve bazı kararlar veril
miştir. 

Her asker aılesinin hakk! olduğu 
yardımı görmesi için derhal te- ı 
şel>büskre girişılecektir. 

•arak bu husu"'la at\kadarla.ra "1liJ' 
'·er~tir. 

)lal.Um olduiu lnc-rc hara.beler yı
kıldıktan sonra ytttne Adliye Sarayı 

in'8 ediltt<"ktl. Eunun irin dt"" saı"aYtn 
b:,.. kL">nu ~·ılohn~h. l,aka.t bu hara.-

(DtV""'1 5 tnel Sahifede) 

Her memur 
diplomatik pa· 
saporttan isti
fade edecek 
Ankara 4 (Hususi muhabirimiz 

bildiriyor)- Bugünkü fevkalade 
vazıyet içinde seyahat etmek güç
lüğünü gören hükümet, pasaport 
kanununun 10 uncu maddesini ta
dil ederek dilomat!k pasaport ala
cakların adedini arttırmağa karar 
vermiştir. Buna göre, hükı1metçe 
görülen müÇ,rcm ihtiyaçlara mün
hasır olmak üzere, hükümet dai
releri ve devlet müesseseleri mün
te;iplcrine de İcra Vekilleri He
yetinin kararile diplomatik pasa
port ver.Jeccktir. 

Ekmek ve Un her zamandan 
daha fazladır, telaşa lüzum yok .. 
Yalwıda tJırimhde Y"'P'lacak umu-

1111 bir hava deneme ;inde, halkı ile
rideki muhtemel ukıııtılara. ahştırm:ık 

maksadiyle bıi.lün dııkk:.ıwı.nn. k•pa
i.ılmaın ve muayyen bir u.nıMı i-ı,·bı<le 

vesaiti nakllyenbı ~h.-til!M'me<sl ve fı
nnlann da imalaı 7a~ara1t halkın 

evlerndeki stotıla.ıJ,ylt• kL~ blr zaman 
;yaşamıya ahştınlması alikad.vJ.arca 
diJ Unülmüştü. Bu husustaki habe.rle-

rin halkın kulaku>a yaııht aı.seı.
üzerine dün sabahtan itibaren bazı 

klmıs~ler pek mina..ıım bir tfli la fırın• 
(Devam.ı 5 inci Sa.blfodeJ 

Beyanname ver- " - . 
.. dd t• 1 Amerıkanın 

V ."".. d,,_...,, ·"-ak ,_ . . ak me mu e ı h t . : 
ı,-e ,.7!.l<Uo m..... ere...,re ~tir • • arp gayre l •• 

eden General Veygand bu akşam bıtıyor ' • • : 
Vişi 4 (A.A.)- Gazeteciler me- _ ' gzttzkçe hzz-

hafilinde, hükı1metin dün sariet- Vergilere ve İnhısar msddele-
miş olduğu fevkalad~ faaliyet me- rine yapılan yeni ve m~vô.kk;t l a n l g o r 
rak uyandırmıştır. Dün sabahki zamlar dola)'lsıle ellcrınde bu 
nazırlar içtiır.aına, hemen bütün · maddelerden bulunanların ver • 
müsteşarlar, müsternlekiıt müste- meğe mecbur oldukları beyanna-
şarı Amıral Platon iştirak etmiş. meler in müddeti bu akşam bit • 
!erdir. Toplantı iki saat sürmüştür. mektedir. Bu akşama kadar be -

(Deva.mı 5 ıneı Sahifede) yanname vermiyenler hakkında 

Görüşmelerin 
ehemmiyeti 
gizlenmiyor 

D Ün k Ü içtimalarda 
Darlanın bulunmadı

ğı söyleniyor 
Vişi 4 (A.A.)- B.B.C. Nazırlar 

heyeti dün öğleden evvel ve son
ra iki defa toplanmıştır. Müzake
relerin ağırlığı ve ehemmiyeti giz-

D 
A 
K 
1 
K 

(Devamı 5 bıel Salılfed<!) 

takibat yapılacaktır. Beyanname 
verenlerin de yarından ıt•bare·ı 
beyanname miktarlarile ellerin • 
deki malların miktarı üzerinde 
kontrollee başlanacaktır. 

KISACA 

Şlmdl D81"811 7, 
A. ŞEKIP 

Şimdi neresi?. 
Herkes, birbirine bunu soru-

7or. 
Kıbrıs mı, Sariye mi, Tobruk 

ınu, Süveyt mi?. , 
Yeni harp harekatının cere

yan edeeeği ~alar haklıında, 
bir taraftan askeri muharrirler, 
bir taraftan politika muharrir
leri, harıl harıl tahminler yil· 
riitüyor. 

Derhal, şunu söylemek liizını 
iki, harbin başından bugüne ka· 
dar, yani, iki senedir, birçok 
tahminler yapıldı, mütalealar 
serdedildi. Fakat, ne denildiyse, 
hep aksine çıktı. 

Harbin. bu sene onbah&Tda 
mutlaka bitirileceğini sli) li~ eıı· 

1 

Vaşıngton, 4 ( A.A. J - Harbiye 
1 Dairesi iki fabrikaya binden faz

ıi , 1a uzun menzilli biıyiık bonlbar
' dıman U'ıyyaresi ı:;;marlamı$tır. 

ı ~ Dört motörlü •Uçan Kalelen 1n-
ps1 için üç tanınmış fabrika k<.1y-

\ naklarını bırleştirecek.lır. Dört ~ı 
mi1yonluk bir ordu iç:in üç mü- ' 
himmet fabrikası daha lnıa N!Cle
cektir. 

... 

ler var . .Muharip taraflar için, 
kavganın bir an evvel bitmesi, 
elbette ki, arzuya şayandır. f"a
kat, bu arzunun tahakkuku kin 
liizım gelen şartlar, bugün iÇin 
ortada mevcut mudur?. 
Evvelki gün Birleşik Amcrika

IUD Londra bü)ük elçisi Vinant 
çok mahrem ve mühim bir 
mektubu hamilen yeni dünya· 
ya \'asıl oldu. Bu gizli ve mii· 
him mektup bittabi Rcisicum· 
bur Ruzvelte hitaben yazılmış· 
tır. İngiliz hüküıneti, bu mek· 
tubunda, Amerika Reisine aca• 
ba neler söylüyor?. Artık, tah· 
min ve tefsirlerden kanıksadı· 
ğımız için, bu mevzu üzerinde 
hiçbir şey sö~·lemek taraftarı 

değiliz. 

Yalnıı, ~u cihet muhakkak ki, 
diinva politika ve harp "lcıni 
müthq bir esrar perdesi altın· 
do, bir takını harikuliıde hadi· 
w.Mre gebe \ıulunmaktaılır 
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AD iSE.LE~' 
KAASISINDA ., 

SON TELGRAF 

'[Almanya 1 
ile tiçaret 

]' Günün meselesi: 

~~~- Kamplara ko a-
YENi BiR LÜKS 

GAZiNO DAHA 

Bir havadia okudum: Bir 
firma, Belediyeye mÜl'ac&&t 

ederek, Oıkiidarcla Ş-ipa
p denilen aalıil lr·-·ıv.ia 
modem bir ıazino JaplDIJ& 

talip olmut 1 
Eyvahlar olAml Cifti' bal

kı, .,.az •kt•mlan burada be; 
dava, cüzel demiz baftll ah
yordu. 

Eğer, burada da bir lüka 
ıazino vücude ıelirae, artık, 
bu aahillerden de hava ahıu· 
ya veda etmek l&zıml" 

BiR KAHVE -
TiCARETi 

Kahveyi beı miıli fiata sa· 
tan bir ıotör y..kalanmıt ve 
ihtikar ıuçuyla mahkemeye 
verilıni§ 1. 

Fakat, anlıyamadığımız 
nokta, ıoförün kahve alıt vo
riıiyle ne alaka11 var?. 

Takıi arabaları, bir sün 
tek, bir gün çift iılemiye bat· 
ladıktan ıonra, bir kıaım fO
förler, yokıa, kahve ticareti· 
ne mi çıktılar?. Halbuki, on• 
ların kahvede oturdukları ri· 
yayet ediliyprdu. 

HUSUSi 

KATIP 

Ajanı haberlerinin bildir
diğine göre, F aıiıt Lideri Sin· 
yor Muaaolini'nin huıuıi ki.· 
tıbı Doktor Oıvaldo Sebaıti• 
ani bazı ıahıi sebeplerden 
dolayı i&tita etmİf .• 

du muhim istifanın ıebebi 
acaba nedir, diye düıünür· 
ken, bir arkadaı ıöyle dedi: 

c- Olsa oba, bu h111111i 
katip, Muıaolıninin nutukla
rını temize çeker, onların 
doıyaıını tutardı. Halbuki, 
Duçe, ıon zamanlarda ıık ıık 
nutuk ıöyleı=k itiyadından 

vazgeçtiği için, biıaabi, huıu
ıi bir katibe de ihtiıaç kıJ· 
mamaktadır • 

KARADA 

KAPTAN_ 

Gazetelerin yazdııtna cö
re, Pariı Poliı Mudürü deiit
tirilmiı, eski Poliı Müdürü 
Marchand yerine, bir Amiral 
getirilmif .• 

' ' . 
Almanya ve İtalya ile 
karadan ticari nak· 
liyata başlanıyor 

Tatar tarab olmı· 

Mı;ı!8!a!~!·~urUnkü cak fakir çocuklar 
Yapılan müzakerelerde elde e. 

dilen neticeye &öre yakında İtalya 
ve Almanya ile demiryolu ile doğ· 
ru ticari temaslara b~lanacaktır. 
Balkanlarda bozulmuş olan buı. 
hatların tamiri bugünlerde ta • 
mamlanacaktır. İtalyanlar, mem
leketimize manifatura eşyası gön. 
derebileceklerini bildirmişlerdir. 

Almanyadan da aksamı ile tıbbi 
ecza, elektrik malzemesi gele • 
cektir, Bilhassa Almanlar üzüm, 
incir, tütün V1! fındık almağa ha. 
zırlanmaktadırlar, 

devlet adamları, mütemadiyen İn
giliz diplomasisine çatıyorlar. Bil· 
bassa, Amiral Darlaauı, Pariste, 
gazetecilere son verditl lıeyanat, 
V~i bliki'.lmetinde köldeşmif bazı 
kanaatleri ifade etmesi bakım•a· 
daa çok ıayanı dikkattir. 

Darlan, bu beyanatında rarabe
te düşüyor, tezada düşüyor, za
vallılığa dü ·ilyor. 

İn&'ilterenin, reçen Büyük Harp· 
te dahi Fransanın aleyhinde çalış
tığını iddia edeıı cümleleri ciddeıı 
gariptir, 

Kilikyndan bahseden aşırı ifa· 
denin mahiyetine gcliııce, bu na-AU Rlza Çevik Dahi· 

Uye M steşarı oldu hoş iddianın cevabını Türk mat· 
ı buatı vrrıni bulunuyor. 

Ankada 4 (HJSusi mubbirımiz 
bildirıy<ır)- Emnıyet U~..m Mü
durü Ali Riza Çcv1k Dahiliye Ve- ı 
kalcti Müsteşarlığına tayin edil· 
mıştır. Eu husustakı karar Yük· 
sek Tasdı.ke iktiran etmıştir. Yeıu 
emncyet umum müdürü tayin o
lununcıya kadar bu vazifeye de 
vekaleten Ali Rlza Çevik baka
caktır. 

HABERLER 

ViLAYET ııe BELEDIYEı 
+ Berberlerdekl ~rnıenant maki· 

nelcrinm onda dokLLZu. bvzuk bulun• 
m~tur. Bwılar mühUrlenecektir. 

+ Belediye, ııarajlarda bır bekı:l· 
den fazla kimsenin TDlırılmaması.nı ta
mim etmiştir. Son ıı.inlerde garajlar• 
deki o!Dmobillerln otel ııht kullanıl
dıkları gorülm(1oLür, 

+ Beledıye Reısl>&i, Beyoğlu kay
makamlığına Ş~hazıe llU'llarında çöp 
yaktlmarruısını blldirmijtir. 

..ııtı.. Motörlü nakil vasıtalarının kon· 
t;ol ve muayenelerine 19 Haziranda 
başlann1ası kararlaşmıştır. * Fatih - Edirnekapı yolunun tam 
Edirnekapı.ya kadar uzatılma.s.ı ve ya
rım kalan trotuvarlann tamamlanması 
Vali tarafından al&kadarlara blldiril· 
m!ıtir. 

TiCARET ve SANAYi: 
+ Bteıııbers isminde birinin Ro

manyadan ııe\lrdili 150 !Dn naftalini 
Fıat MUrakabe Komisyonunun haberi 
olmadan oattığı anlaıı.Jnuı. lıaklı:ında 
takibata girişilmiştir. * Almanya ve italya;ra i1ln cec
tlkçe ihracatımız arıın.ıktadır, 

+ Mısır ,.olu ile hariçten 5000 ton 
şeker ıetirilrniştir. Ticaret O!lsi bun
ları depolarında muhafaza edecektir. 

MOTEFERRIKı 

+ 8 Haz!ımıda Anlcarada Maarif 
Vekillnin Reaııauıde !Dplanacak olan 
Cotrafya Kongresine ı<hrimlzden işti
rak edecek muaWm ve pro!esllrler ya
rın alq:ım hareket edeceklerdir. 

Fran<a mağ!üp olduysa, bıınul! 
müsebbibi, neden İngiltere olsun? 

1939 harbi başlarken, Fransız

lar garp cephesinde 4,S milyon aı;. 
ker tah it etmişlerdi. Kavga baş
ladı. Her nedense, bu milyonlarca 
kütlenin yarısı esir oldu, yarısı da 

döğüşmek ist•miyerek geri çekildi. ' 
Darlan, eski Fransıı poltkacı· 

larına aptal, diyor. Fakat, bu zat, 
galiba unutu~·or ki, Daladye, Rey
no kabinelerinde Amiral Darlan 
da Bahriye Nazırı olarak miihim 
bir mevki hgal edyordu. 

HuHba. Darlnnın bu son sözleri
nin bir tutar tarafı yoktur. 

REŞA1 FEYZi 

lskenderuna 
gidecek deniz 

vasıtal-.rı 
Münakalat Vekil.nin yaptığı tet. 

kikler üzerine limanımızdan İs· 
kenderuna bir vinc gönderilmesi 
kararlaşmıştır. Limanlar İşletme. 
si Umum Müdürlüğü gönderıle • 
cek vınci hazırlamıştır. Vinç par. 
çalar halinde gönderilecek, orada 
takılacaktır. Bundan başka diğer 
limanlarımızd&n bazı küçük deniz 
vasıtaları da İskenderuna gön -
derilmek üzere hazırlanmaktadır. 

Çöp işi 1 
Belediye tarafından yapılan te

şebbüsler üzerine İstanbul çöp • 
lerinın Marmara ortalarına dö· 
külmesl için vesait temini müm
kün olmuştur. Bir müddettenberi 
Salacak açıklarına dökülerek bir 
çok şikayetlere sebep olan çöpler 
;yakında açıklara dökülmeğe bQl
lanacaktır. Bu iş yeni çöp fırın. 

!arının mşaatı ıkmal olununcıya 
kadar devam edecektir, --

Bütün kazalardan kampa alı
nacak çocuklar tesbit edilecek 
Yardım Sevenler Cemiyeti gö

nüllü hastabakıcı kurslarının ha. 
zırlıldarını bitirmiştir. Bundan 
başka Maarif Müdürlüğile bera • 
ber çocuk kampları açılması hak
kında da kararlar verilmiştir. Has
tabakıcı olmak için Halkevlerin. 
de açılan defterlere kaydolunan • 
lar cuma günü saat 13 ile 13,30 a
rasında Eminönü Halkevi salo -
nunda toplanacaklar ve semtle • 
rıne göre hastanelerde açılan kurs. 
!ara taksim edileceklerdir. Maarif 

Müdürlüğü ile müştereken açıla
cak olan kamplara Cemiyet 60 fa
kir çocuğu alacaktır. Bu çocuklar 
babaları askerde ve kendilerine 
bakanları olınıyanlar arasından 
seçilecektir. Bunun için bütün 
mekteplerde yarından itibaren 
tetkiklere başlanacak ve en muh. 
taç yavrular tesbit olunacaktır. 

Cem,yet, bu çocuklara kiyecek 
verecekt'r. Çocukların birer çan. 
tası olacak ve bunun içinde diş 
fırçasına kadar yavrunun bütün 
ihtiyaçları bulunacak•ır. .. ~~~------

y enicami civarı 1 

iş Bankası yanındaki 
tekmil dükkanlar 

yıkılacak 
Mısırçarşısının İş Bankasına 

doğru olan kısmının da açılması 
kararlaşmştır. Buradaki küçük 
dükkanlar istimlak edlierek yı • 
kılacaktır. Bu istimliıklerden son
ra dükkanlarının önü açılacak o. 
lan civardaki bazı mağaza sahip
leri Belediyeye, yıkılacak dük • 
kanların bedellerini vermeğe ha
zır olduklarını bildirmişlerdir. An. 
cak bunlar verecekleri bu parayı 
şerefiye hissesine karşılık tutul· 
masını şart koşmuşlardır. 

Ücretli staj 

Mühendis namzetleri 
tatilte para ile staj 

yapacaklar 
Nafıa Vekaleti, Mühendis Mek. 

tebi son sınıf talebelerine tatil za
manında alJl'('!i tatbikat yaptır • 

mağa karar vermiştır. Talebeler 
yol ve diğer inşaat yerierine gön
derilecekler V1! buralardaki mü • 

hendislere yardımcı olarak çalı • 
şarak ameli bilgilere de sahip o. 
lacaklardır, Bu iş için talebel'E're 

aylık ücret de verilecektır, Yakın. 
da bu işe başlanacaktır, 

c . . ~ _ ..... , ADLiYE ve POLiS .J..-,__ 

Bir belediye tahsildarı 2 sene 
11 ay hapse mahkôm oldu 
50 Urayı zimmetine geçirmekten suçlu 
tabllldar, parayı sonradan 6dew,u ••• 
İstanbul Belediye tahsildarla • elind'E'n kaçmak istedlğinden tev. 

rından olup bundan bir müddet kif edilmiştir. 
evvel tahsilat makbuzlarının dip Muhakeme, Fiat Mürakabe Ko. 
koçanlarında tahri,at yaparak 50 misyonuna yazılan bir müzakere-
lirayı zimmetine geçiren Sabrin·n nin cevabının gelmesi için talik 
muhakemesi dün İkinci Ağır Ce. edilmiştir. 
zada sona ermiştir. Bir kızıa acıkb 6Ulml 

Mahkeme gerek Sabrinin ikrarı Kağıthanede Ali isminde biri-
ve gerekse şahitlerin ifadelerilt< nin kızı ı 3 yaşında Feride sevdıi(i 
suçu sabit gördüğünden ve Sab • gençle evlenmesine ailesinin razı 
zinin zimmetine reçirdiği meblağı " olmaması yüzünden son günlerde 
mahkemeye verilmeden evwl ö sinir hastalığ:na tu'.ulmuş ve dün 
dediğinden Sabriyi 2 sene 11 •Y babasının av çiftesile oynarken 

Memurluk' 
imtihanı 

Her imtihanda Anka
radan gelecek müf et
tişler hazır bulunacak 

Ankaradan alakadarlara gelen 
bir habere göre, resmi dairelere 
memur alınmak üzere yapılmak
ta olan müsabaka imtihanları bun. 
dan sonra alakadar Vekfiletten 
gelecek müfettişlerin huzurunda 
yapılacaktır. Böylelikle herhangi 
bir şikayete mahal bırakılmıya -
caktıtr. Yakında bu husustaki ka. 
rar bütün dairelere bildirilecek
tir. • 
Diğer taraftan Elektrik İdaresi. 

ne alınacak 15 muvakkat memur. 
için geçenlerde açılan imtihanda 
335 kişinin ayrı ayrı yerde 15 ki
şinin de idarede imtihan edilme • 
!erinin doğurduğu şikayet de tet
kik olunmaktadır. 

Eytıp • Edlrnekapı 
parke yola 

Eyüple Edirnekapt arasındaki 
1,5 kilometrelik parke yolun in • 
şası bitirilmiştir. Fakat tahsisat 
bittiğinden bazı kısımların trotu
arları geri kalmıştır. Bunların ya
pılması için tahsisat beklenilmek.. • 
tedir. 
Diğer taraftan bu yapılan yolun \ 

Edirnekapının tam yanına kadar 
yapılması da istenilmiştir. 

İtalyanlar )'Ulllarta 
ahyorlar 

Almanyadan sonra İtalyanlar -
da memleketımizden yumurta Is. 
temeğe başlamışlardır. İlk olarak 
Tuna yolile İtalyaya bir miktar 
yumurta gönderilecektir. Bu su
retle bir müddetten beri düı;ük olan 
yuırur!a fiatlarının yükseleceği 

ümit olunmaktadır. · Anadoludan 
şehrimize yumurta sevkiyatı çok 
artmıştır. 

DenlzcWk Bayramı 
bazırbkları 

Bir Temmuz Denizcilik Bayra
mının programını hazırlamak ü. 
zere bu hafta içinde Mıntaka Li. 
man Reisliğinde bir toplantı ya -
pılacaktır. Ayrıca Vekaletten de 
bayramın ne şekilde kutlulanacağı 
hakkında emır beklemektedir. 
Yapılacak deniz müsabakaları 

için Beden Terbiyesi Umum Mü. 
dürlüğile de temas edilecektir. 

Bir ay içindeki 
UıUlllr dlvalan 

Darlan'ın beyd,. i h: 
Yazan: Ahmet Şükrü ES : ı\li ~ 

il Tunusta Sfaks limanın• 
eden bir İtalyan gemistninlll 
Iiz tayyareleri tarafından bo 
dımanını bahane ederek 
Darlan, İngiltereye karşı çok 
hücumlarda bulunmuştur. P 
nın bu hücumlarında ViŞi b 

bilir?. 
Bu sualin cevabını verirkell• 

him bir nokta hatırda uıtıl\~ 
dır: Biz yaşta olanlar, beyne ""''ı "'"· 
münasebetlerin tar hinde 1rg tl 
Fransız işbirLğinin devaııı e 
kısa bir devri yaşa!'"ıŞ bulıl;, 
ruz. Hakikat şudur k; bu. 
panın tarihinde yeni bir de' 
Avrupanın muvazenesi, uıJ)ll 
man, İngiliz • Fransız siyasi r· 
betıne dayanmakta idi. tngi1~ 
nin Avrupa kıt'astndaki bıışl\ .,.e~ 
kibi Fransa idi. Ve Frans:ıY' ! ~!~. 
muvazene teşkil etsin dıye ."""il - ı . 
!izler, şu ve bu devleti, fa1'8 ~ ~ 
seriya Prusyayı tutuyorJard• ıl r 1 
polyon devrinde de İngiltere~ ~it 
bütün Almanyaya karşı ~ li~ 
mücadelenin bir benzerine . ıf 
He gir4miştL Fransız • tngil~ 
tantı 1904 senesinden sonrs v::;; 
mışbr ve beynelmilel müıı~ 
lcrin yeni bir safhasıdır. ~ 
as,rların tarihıni hatıriaJl!ll / 
sebepi, Darlanın oôzlerinı i[:;ı, 
mek maksadına matuftur. fr'- ~e 
ler hakkında böyle düşuneıı #, ~ 1 
sızlar çoktur. Gerçi 1904 sel'ellı' i1) d 
den sonra gittıkçe kuvvetlell el'. . lı 
Almanya karşısında Fransa~ , ~at 
niyetin;. İngilterenin işbirl\, 'l ·~i 
aramıştır. Fakat Almanya 1 p ·~ 
birliğine taraftar olan Frsıı',rııı' , k 
da yok degıldir Anlaşılan O fi' 
bunlardan birid:r. Yani pelC ~ e 
Poincare ekolüne değil, "B011pııı1 ~l\;,ı 
Kayyo, Lava! ekolüne mensı1b (1 Q."1 
Fransa içi!l kurtuluş ve rcf• rrJ° ,:~ 
lu İngiltere ile ~birtğin~~ 1/0~ it.".' 
Almanya ile ;şb'rliğinde ınıd. ? :;ıtii 

b. e .zıı. sa 2'aşka bir yolun tak: Ul ,r.P" ~ 
Bu suale cevap vermeği fr ııe•' ~ 
!ara terkediyoruz. DarlanUl # 
na tında bir politika oyunu .0"J! ıP' 
ğı anlaşılmaktadır. Görüşiı0.0 )f 
dafaa etme:< iç:n b>r yol•~·,ı 
böyle bır yola da sapabıJır. ı& 

Frariıada, bütün vazifeler 
ıon zamanlarda Amirallere 
verilmiye baılandı. Nezaret· 
lerde müıtqarlar, umumi 
müdürler Amiral, Bqvekil 
Muavini mahut Darlan Ami· 
ral .. Pariı Polis Müdürü A· 
mir al .. 

+ Geçen hafta ht:ınbu; Birinci o
kulda Ukmek\cp dlplomasl almak Jst.· 
yenler ıçın yapılnn imtihanda 25 kişi 
muva!tak olmuştur. D.ploma~.ar 6nü
muzdekl hafta vcrllecektır. 

+ İstanbul Erkek L.:csi tabliye l\ğ
retmeni Gani. fız.k vırclmeni .-.11 ll&k
met, Galata.saray Lisesi. tarih öğret

meni Muhittin Sandıkcıoilu, Gazi Li
:ııcs.lnden Fuat pro!esörlük ünvaniyle 
Efıanista.na davet edilmialerdır, 

Cami ve türbe re
simlerin den mü
rekkep bir sergi 

hapse mahkum etmiş w suçlunun yere düşmüştür. Bu sırada çıfte 
üç_ sene müddetle memuriyette:ı patlamış ve zavallı kız yaralanarak 

Geçen mayıs ayı zarfında ihti -
kar dav&larına bakmakta olan 
İkinci Asliye Ceza Mahkemesine 
40 tane Milli Korunma kanununa 
muhalefet davası havale olun • 
mııştur. Yine ayni ay zarfında 

eski ve yeni Milli Korunma dava
larından 43 ü karara bağlanarak 
neticelendirilmiştir. Bu ihtikar 
davalarından 43 tanesi mahkümi
yet ve 9 u da beraet kararı almış 
bulunmaktadır. 

bizim bu bey~atta ay'kırv1'; 
ğumuz nokta lngiltere il.e ~~ 
kümeli arasındaki mun ~ > 
lüzumsuz ve lüzumsuz old11i>•' 
dar da mana.>ız olarak bt.ıl e" 
tırmasıdır. . Darlan ingılıe~e 
geçmiş devırlerındcki 1ıar~ 

' rinden ş:kiyt:t ederken şu 
söylem~tir: .,ı~ 

Anlqılan, Darlan, bütün 
ahbaplarına birer it buluyor. 

iyi amma, bu Amiraller 
karada kaptan vaziyetine 
dütmiiyorlar mı?. 

AHMET RAUF 

Edebi Roman: 80 

+ Tıp, Fen Fakültelerinde ikmal 
imlihanlan bir Temmuzda başlıyacat..
tır. Diler !akültelerln ™'naz belli de
ıı:adır. 

+ Hukuk Fakültesi IOn ımı! talebe
leri bir hatıra albümü çıkarmıya ka· 
rar vermişlerdir. 

+ iat.anbul Bırincı Asliye HukUk 
Mahkemesi eski reisi kıymetli adli;ye
cilerimizden Feyz.i Daim vefa\. etmiş
tir. 

KOLKOL 
Müellifi: Nizamettin NAZiF 

r _ Hıı.yır efendim, sactcce şunu ı 
öğrenmek ıslıyorum. Odanıza bır 

yatak daha ilave edeyım mi? Yok.' 
sa tek yatak kafi gelir mi? 

- Nasıl istersen ... 
Bu cevıı.ba pantolununun cebin. 

d'('n çıkardığı beş !ırayı katmayı 
ihmal etmcmışti. 

Metrdotel ,erlere kadar eğile
rek teşekkür ed'('rken Naci bır e
lin omuzuna dokunduğunu hıssttı. 
Rezzan;~ ses:: 

_ Yavrum, sana dostum Zida. 
c;ivelli'yi tanıştırmak ıstiyorum. 
Gurcıstan:n en e ki aı'e!erinden 
birine m nsuptur. 

Galibe, h~U. rl<?likanlınm ko. 
!unda dl. Rezzanuı g0sterdiğı a· 
damı &örünce: 

- Oh kont! - diye mırıldandı • 
Naci uzanan eli sıkmağa hazır. 

lanırkcn karşısındaki adama şôy
ie bir baktı ve büyük bır sürpriz 
karşısında kalmış gibi ağzından 
bir: 

-Au.. .• 

Çıktı. O anda Kont diye takdım 
edılen adamın irkildiği şa~~ın ve ; 
ürkek gerılediği göruldü. Oyle bir 1 

irkilmişti ki gozündcki tek göz- · 
• lük yere düşüvermiştr. O anda 
Nacının en basıt oozaKet ka;J 11:'. 
rıne dahi uymıyacak bir ~ ddetle 
haykırdığı duyuldu: 

- Ulan sefil! Ne arıye>rsun sen 
burada? 

Öteki, hiç bir cevap vcrm~en 
geriye dönmek ve odadan c;ık'llak 
i.>tedı- LAk1A delikanlı buna da 

Ma1rif Vekalet:nin şehrimizde
ki eski eserle!' bürosunda yakında 
mimar Sedat Çetintaş tarafından 
senelerdenberi hazırlanmış olan 
tarihi kıymetı büyük cami ve tür
bclerimizın elle yapılmış resimle. 
rinden mürekkep bir S'Crgi açıla. 
caktır. Sergınin lıazırlıklarına baş

lanmıştır. Eesrler arasında mimaı 
tarafından 20 sene evvel yapıllDI{ 
resimlf'r de bulunmaktadır. 

imkan vermedi. Kolunu Galibenin : 
elinden kurtararak bir zıplayışta 
sarı,.ın adama yanaştı ve yaka -
sından ~avıamasile y<'re çalması 
bir oldu ve yumruklayıp tekme • 
lemege başladı. 

Bıitiın bu hadise kaşla göz ara
sında olmuştu. İlk hayret w şaş. 
kınlık geçer geçmez kadınlar ba
ğırıştı;ar: 

- İmdat! 
- Y<'tışin! 
Rezzan, bununla da kalmadı, 

delikanlının kollarını tutmak is • 
tedi. Fakat Nacı <iyle bir şıddetle 
gerinerek kacl.nı ittı ki sapandan 
kt.rtulmuş bir taş hızı ıl , güzel 
kadır geri geri g.d.p bır kt·ne -
peye d~!ü. Ilir 3n ye sonra Ga
libenin ayn :.k:t>E.''.' ı:ı;orati.ğı gö· 
rüldü: 

&n.ha, d 'ıkanlı un omuzuna 
vura \~ta: 

- Katil! Katıl ~erıf' 
Diye ba/iır-ağa başlarke,.. sa • 

!ondan ka.kaıı il<! adam ko arak 
geldi. ı 

_ Bırak! Burıı)'a hay<iutluga mı 1 

• 

menedilmesine karar wrnııştir. bir müddet sonra ölmüştür. 

Çay muhtekiri nıaşık çakaranda 
beıap veriyor bir ceset 

Bandırmalı bakkal Şükrüye 1~ 
kiloluk bir sandık çayı 750 kuruş. 
tan 85 liraya satarken cürmümeş. 
but halinde yakalanan Tahtaka • 
lede Tahmis sokağında çaycı Meh· 
met Ali Rıza ile çırağı Kanber~ 
muhakelJl'('sine dün Asliye İk.incı 
Cezada devam edilmiştir. Kanbe: 
mahkemeye gelmemek ve polisin 

geldin? : . 
- Şimdi sana terbiyeni verırız. 
Bu sırada Naci, altında kıvranan 

sarışın adamın elinde bir tabanca 
görnıüşt:i. Kafasına şiddetlı bır 
yumruk indirip tabancayı ald_ı, 
kabzası ile kafasına şidd'E'tli bır 
darbe indırdi. Sonra bir zıplayışta 
geriliyer~k, tabancayı gelenlere 

çevirdi: 
- DavTanmayın! Eller yukarı! 
Onlardan birı de taba?.~asını 

Ç
ekml< bulunuyordu. Vt'rdıgı emre 1' 

> • d. N · zerre itaat etmeml'k ıste ı. acı. 
kıcdar tercddıi. etmedı. Tc.ığe do
kundu. Adamın ağzından acı bır 
1eryat çıktı: 

_ Vail!.. Vuruldum. 
Buntı :k:nrı bir fervat •akip e•tı. 

Z Nacı evvela c:Icrini kaldır. .ra , 
olan iki~ ·i şahs·n uz~rınr a. 

..., iŞ k t . 
tıll'" k ıs ed g :~i far e mı.ş ve 
f, zla dil ı.:r:n e ı" •um gc rm~den 
bır kurı-· n da ona stkıvl'rmı ~ı. 

İki adamın iistüstc vı;-re devril. l 
esi ot 1d, !·, ea"ı teı'hış c+"""'._:.t!. 

,..., b' ' K an kaçmış ve ka an ır e .. mara J 

sınmiştl 

Erenköyünde Bostan caddesin. 
de oturan Ahmedin Ebubekir a • 
dındaki oğlu bir müddettenberi 
ortadan kaybolmuştur. Nihayet 
dün çocuk ölü olarak bir bula§ık 
çukurunda bulunmııştur. 

Üsküdar Müddeiumumiliği ha
dise hakkında tahkikata başlamış
tır. 

Naci, bir köşede tirtir titreyen 
metrdotele haykırdı'. 

- Şu heriflerin ellerini bağla! 
Tam bu anda. kendisini da!!a çı

karan ~oför kapıda belirmişti'. 
- Nt' var beyim? Ne oluyor? 
- Anlarsın ... İp var mı araba. 

da? 
- İstediğiniz kadar. 
- Çabuk getir. Şu herifleri bağ- ı 

lıyalım .. 
Rezzan, biraz kendini toplar 

gibi olmuştu. Korka korka gence 
yaklaştı: 

- Kuzum Naci ... Delirdin mi? 
• - İşime karışma! Anlarsın. 
Sabret '>iraz. 

Galibe düştüğü ·erdt' kalmıştı. 
Rezzan, ırasa üstünde duran bır 
sürahiyi alın kızın ytiz•;ne boca 
etti. Sonra diz çöktü; ellerini uğ. 
mağa ba,:ad;. O anda Nacın.n neş
eli neş'elı havKırdığı duyuldu: 

- Hay ya•aya,ın çocuk• 
Soför. ıkı e1 ınde ikı kangal ip, 

odava dalmıştı. 
Çek.rgl' otelcL~inin oğlu bir ı;e. 

kırgeden farksızdı. Öyle çevik, öy. 

Almaet Başlm lçlD 
bugıuı 11aaıaı 

Sair Ahmet Haşimin sekiz.inci ölilm 
;rıldönümü münasebetiyle bUiiln saat 
15 te merhumun Eyüp~ mezarı ba
sında bir ihtilal :rapılacak ve luıtıruı 
tiziz edilecektir, 

le eli _tı;z bir çocuktu ki ikisi ya
ralı bırı baygın üç adamı sımsıkı 
bağlaması için iki dakika kafi 
gelmisti. 

Naci, onun sırtını okşamaktan 
kendini alamadı: 

- Yaşa çocuk ... 
Ve, büzüldüğü yerde hlll ~titre

yen nretrdotele seslendi: 
- Gel buraya. Şu kapıyı ka • 

payacağız. Sen de dışarıya çıka. 
caksın. Paltonu giyip şu pencere. 
nın altında nöbet bc-kliyeceksin. 
Dur bakayım dur! Ne ol~yor? Bu 
zıl sesi ti'('? 

- Telefon galiba ... 
- Nerededır telefon? 
- Korıdorda. 

Delikanlı bir sckişte odadan 
çıktı. Te:efon kabinesine yaklaş
tı Fakat kapı i~crıden kapanmış
tı; açamadı. ı3'r kadın sesi teU.şla 
konuşuyordu: 

- Vurdu, öldı.irdü. 

- Bilmem henüz gelmişti. 

- ······ 
(Ari<aoı nr) 

•Ayni devirde İngiltere-~~ f' 
bize hukukan tan.mış old"". ~· 

;_ıdC" ' kurnazlıkla ve cebren b 
1 

,!' 
parmak içın Türk ordlll'llııı 
likyaya. saldırdı.. . ·ef,ıef 

O zamanın tarih :ni bılın~ı'~f 
Darlanın bu sözlerinden, p"rJ' 
ya. adını verdiği öz Türk to ~f 
nın kurtuluş mi.icı.delesi_ ııa.;i/ 
da hakikat ile h;.çbir ın11"~111ı' 
olmıyan bir fikir hasıl edeb 8~ ı\ 
Bu vatan parçasını kurtal'~ r 
harekete geçerken, ~ize. ve .11 
kıl hocalığı etm.ş degıldıt ,.;IİI' 

.. de~· • 
seden de teşvik görmuŞ ıııl~; 

kllr oıl Esasen bu toprakların ~r! 
Türk milleti • için öyle tt1 11 811r~ 
bir dava idi ki ne akıl h~8t'' 
ne de har;çten gelecek tal ~ter~ 

dJ)I' d'' 
t~vike ihtıyaç vardı. '" . 8tıl 
Amiral siyasi hayata. Y~~l)l'pıl..Jl 
ğı~dan belki Türk mı~ı (iJl: ti'',; 

mucadelesi demlen bUY k 1111,V 
Mdısesini bilmiyor. Tilr ıceııd J 
bu mücadeleyi, o zaman e'Jf'' ~ 
hayat hakkından nıahruı;;,rl'~ır 
istıyen galip devletlere 1'ıt , 
zihniyetile hareket e<fe!l ı·J~ ;p 
tanbul hükıimetıne karŞ~u fi ( 
ve muvaffak olmuştur. .,•~ • r 
topraklar n kurtnrıltt185 ı :J~ ~ıı ~ 
p:lan mücadele de bu bUlfııs•ı' ıı· 
tuluş hareketinin bU: ;:j]li' r '.r 
Onu kurtaran Kuvayı dııl 1'· .ıı 
hu 0 günden bugüne kB e Jı; rJ 
milletinin her hareket~e. 'fil ( 
olagelmlştır ve icap ed ıeıı:r"' ı,! 
milleti ayni mucızeyı .ı v"' 

·r"' ratmağa fazırd r. AI111 

bunu böyle bi!meJ.idıt 



T opyekün harbi eier 

her iti bitirebilaeydi yir. 
mi ay kafi ııelirdi. Fakat 
vekayi bllfka türlüdür .• 

~~::;;::::=-;·"· 
t · 

1~ ~z~'/.7::e ·· ( 
! -'· ·-- - · 

. i birinci ay .• 
1 ~ 'ı\Ji Kemal SUNMAN 

!rkj Avrupa harbi başlı
! ay bitti. Bahar ayları 
<rızı her tarafta erime-

dıyor. Lalcin harbin bu yirmi bi
rinet ayında kat'i surette tasfiye 
edilmiş hangi mesele var?. Za
manla çalışılarak harbin hallede
ceği meseler daha çok görünüyor. 
Onun için harbın nisbcten yakın 
bir zamanda biteceğine ihtimal ve
renler de azal.yor. Ayiar geçtikçe 
İf uzıyacaktır. Eğer vaktile Ge
neral Ludendorfun beklediği gibi 
topyekun bir harple hedefe var
mak hakikaten kabil olsaydı yirmi 
nv gibi bir zaman kısa bir devre 
sayılmıyahilirdi. Lakin geçen U
mumi harb:n o kadar şöhret ka
zandırdığı Alman Generali bugün
leri görmeden evvel dünyadan 
git.mi.§tir. Avrııpada irili ufaklı 
bitaraf memleketlerin büyük dev
letler arasındaki muhaıebelere 

engel olduklarını söyJiy.,rek asıl 
harekatın Afrikada cereyan ede
ceğini tahmin eden Genera_I Lu
dendorfun istikbali ke<fetmeğe 
na~:! çalıştığı daha senelerce cv\·el 
anlaş•lıy<>!'du . Lakin Avrupada o 
irili ufaklı bitaraf memleketlerin 
birer engel olamadığı görüldü. Bi
lakis bu memleketler bugün istila 
altındadır. Buna rai?men Luden
dorfun vasiyet ettiği topyekıln 
harp başlangıcındanberi görmek 
istediği !iş: görememiştir. Yirmi 
birinci ay girdi. 

A't'l'apa a tahsil 
Gar.eteler, garip bir dava

dan bahsediyorlar. Bundan 
on yıl katlar evvel, bir genç 

M aaril V el.aleti tarafından 
tahsil için Pari•e gönderili
yor. Delikanlı tahsilini ik

mal edip geliyor. lfühendu 
olmuıtur, diploma alml§tır. 

ho.rekatının yen.iden ta
Yan alacağı; kışın ha

uP' leçen aylar:nda hep söy-
·~ Şüphesiz ki her iki mu

ıııanya ile İngiltere -
· hazırlıkla geç.;rmiş ol
llıı ıçaı bahar ayları ge-
l Sahalarının da pek me
arc-belere sahne olması 
1~u. Bununla beraber 
uu :merakını tatmin ,l!t-
~İplcr için öyle elzem 
l!tı olmasa gerek. Bilalds 
t derse desin kanını dö
ıınu \'e bcnzıniııi tüke

ı sarfeden taraf için 
ll.ıkerlikçe nrılması icap 
netd.r Bu hedeflere \1lr

·7;rken yolun kenarında 
:ı.ıÇıkınasına mani olmak 
ıtr .r. Onun için bu vuku
~ aşınak iktıza ediyor. Fa
l<!; asıı maksadı askerlik
·1ıııesı elzem olan hedef-
~ ettiğini her muharibin 

ti malüm. 
~ erbabının değil harp 
~~celiklerine tamamile 
f ıY'ecek ~n yabancı
:ır.ltuıda oldukları keyfi
~i de şudur: Harp tür
likıer arzeden, sanki sa-

•e llYtnıyan bir alemdir. 
~ Vekayiyi nasıl bir ce
~~:ey: :varacağını kestir
lıı~kulat kadar muharip
Pıe hedefi tetkil eden ga-

1 ~ Olduğunu bulmak da 
• ldir. İlkbahar aylarını 
~kayi malüın. Bu veka-

~ 1 bugünlerde Girit ada
~ devam ediyor. Fakat 

hu harekatla istihdaf e-
. ~t bir gün tamam ile el

il~ harbin neticesi üze-
·~ İr olacak, harbi kısalt

~ licak mıdır? 
lldar İngiliz askeı1 
illin kalemlen bu mev

e\tikçe aaşğı yukarı şu
~ıldığı görülüyordu: 
~ta etmemek kabil de· 

lçin bu harpte de ha
~ l'dir. Fakat hlç olrnaz-

'lı. lı: hataları biz yapma
<ı_, !'leke lem eli, bakmalı, 

ile gibi yanlışlıklara 
0lılardan istifade ede-

~liı matbuatında görü-
~alara ilave edilen 
--~ da vardır. Mesela 
h &aye askerlikçe mat
._l!deflere varabilmektir. 
"'ıe· ~ lııde ve kenarında O· 

~~.ehemmiyeti vok. gi
~ 1rde göze çarpan bir 

0
e harbin daha uzaması. 

ı ~~ heed!Jere varmcıya 
"""lar harbe de\·am e-

~Onun için İngiliz taarfı 
~ılen müeısir amllin 

~~ olduğu kanaat.nde
~ ır gün daha uzarsa 
~ ı daah fazla yapacağ, 
, l!aap etmektedir . .'.\falın 
~ deği!mı ş; derler. Ş:m-

luzwnsuzu olmaz di-

ijlı.b·h 
~ arın harekatı Jl."or-

. 11.k vekayii ri le 'başla
r bahar da Selanik sa
llııe sahne oldu. Yuka-
~ "!ildiği gibi bu veka-

1 lSe Giritte devam e-

~lı t 
~ltOl\lAN: 21 

,--.HALK.....I 
SÜTUNU 
lı Ve !,~ AnJ'«lllGr, 
filuiyetler, temenni-
l~ Oe miifkülfa 

Daktilo bilen orta mektep 

mezunu bir genç kız i~ 

arıyor 

Orta.mektep ınczunu 20 yaşında ınü
tevazi bir aile k11ıyım. Yazım dib:
gün, i1adem munbzam olduğu gibi 
ayrıca daktilo da bilirim. f\1all vazi
yetimin lmk!lnsızhğı yüzünden ça
lı,.. :ırtık hayatımı kendim yapm&.k. iztı
rarındayım. Resınt, husw i mües.• e..;.;e
lerde yazıhanelerde kiıln:ı:::ı.tk{lr bir fic
retle bana iş vermek lütrunu göste
recelderin lütr•ıı Son Telgur Halk 
Sütununda .Mu.. llôya bir mektupla 
müracaatlarını rica edcriın. 

Bu yıl Liııe 11 e geçmit 

genç bir kız İf arıyor 
+ Bu ,rıl lise 11 inci •ını!a geçmiıı 

himayeye muhtac: bir genç kızun. JJ~ 
amıcınle, küçilk karde,lerimin tnai
şetıerin.i temin etmek ve hem de ha
yatı.nu kazanmak üzere ~ne, n1ü
esses~erde kanaatkar bir ücretle iş 
arıyorunı. Bana iş vermek suretile bir 
allenin gC'Ç'imine en büyük bir yar
dıında bulunacak olan fefkatli tı sa· 
hiplerinin lütfen Son Telgrat Halk 
tununda filjg{4na yazmalannı rica e
derim. 

Küçük bil' kız münasip 

'bir İf arıyor 
Orlamektebln 7 inci sınıfına ter!ı et

miş on iki yaşında bir kız fakir aune
ci!ine b:ıkm:tk üzı;-rc y ... ·;ı 11(" mitlena
'ip lıi.r 1.1 aramaktadır. Bu şc~cilde, lı.ü
çük bir mü~tahd('nlr ihtiyacı olan iş 
sahiplerinin Son Telı;rur llalk Sütu
nunda Şükrana bir rr.ektupla müra
caattan rica olunmaktadır 

Gelea İ'1 verme mektupları 
Bayan Dilek· Slz;e yeni iŞ venne tek

lifleri vardır. LUtfen ~at 18 - 19 ara
~ında acele alciım1an1z veya almanız 
mercudur. 

Bayan !l.frraya: Galata Postan in
den gönderilen bir Jş verme mektubu
nuzu saat 18 - 19 arasında almanız 
mercudur-

NOT: İt arama mektupl;ın g@:lij ,.,_ 
rasiyte muntazaman neşredilmektedir. 

Mektup 11ahlplerinin bu sıraya intizcır 
etmelerin ı ric.a ederiz. 

t,. Cinayet Davası 
Yazan : ETEM iZZET BENiCE 

ı.~ oııra bızim hakkımız

'tı lıir hareketin ve kat
~i, Stı altında bulunan i
t~-d~ır.ın bu kadar ser

etıne tahanımülüıniiz 

tı,, . 
11/•r, kıne bağırıyor. ni
ı· ••?. 
}< &izli celse istiyoruz. 

ı~ t, bizim de seyliyecek
~lı. ~izli ~ir celsede sey

'ıı~ •~ıkatlerdir. Bunları 
ltfı.•1111Yey önünde söyle

, iı:.~~llİriz, bir ölünün aT.iz 
't~~el.teu korkarız. 

ı bunun için istiyo-
1~. 
~ı !lıtıtlaka mahkemeyi 

t ~ •e\'kclnıe.k istiyen 
1 İlı~ karşı•ında Vedat a· 

1111 çocuI:u ı:-ibi baj:ı-

rıyordu: 
- Hakimler, tekrar ediyorwn, 

biraz açık konuşulmasını istiyo
ruz açık. Uiz ne kadn açık isek, 
onların da at;ık oln1aıoını .. a~ık 

konuşma]. r.nı: siiyletlik1er'i d.os
yaların açık~a ntto.) lan• dökiilme
siııi bekliyoruz. Bo~ an1bar, boş 
kile oldukları o akit anlaşılacak. 
Bizim utanılacak hiçbir şeyimiz 

yok. Fakat, kendileri efkıin umu
miye huzurunda birşey sö~·liyye
miyec:eklerine utanıyorlar, ondan 
korkuyorlar. 

Vedat daha rüm1elerini tamam· 
lanıiııldan Şckip atı ldı: 

- Iliı' in1 hey, hu adam suur, 
.kanun. mantı!. d·şında kalan bu 
sö7.lerile kendi 'ne reklam yaptır
mak istiyor. E('. '"'rı 11 mu1?·iyedc a
dııuıı, sözlerinin teşhir edilmesi-

Fakat, memlekete dönen 
genç, burada mesleii ile hiç 
alakası olmıyan bir ifte kul
lanılıyor: Bir mektebe eıya 
muallimi tayin ediliyor. 

Pari•te okuyan genç, bu 
vazifeyi reddediyor. 

Bunun üzerine, Maarif Ve
kaleti, bu gencin aleyhine 
bir zarar ve ziyan davası açı· 
yar, Paruteki tah•il seneleri
ne ait yaptığı 11,500 lira 
mcuralı geri istiyor. 

Bir müddettenberi bakıl
makta olan bu dava, ıimdi 
•ona ermiştir. Mahkeme, Ve
kaletin açtığı bu davayı red
J.etmiıtir. Bu red kararının 

•ebebi, tahsil ettirilen gencin 

!71e•leği ile alahalı bir hiz. 
mette kullanılmamasulır. 

Avrapatla talııil etmiı, 
•onra memlekete dönmüı 

gençler arasında bu ve bana 
benzer hadiseler nadirattan 
değildir. Bir çok gençler, tah
silden döndükten sonra gözö

nünde tutulan gayeden uzak 
yerlerde kullanılır. Bu, ne

den böyledir?. Programsız. 
lıkt.s:n, ve gününe göre bir ta· 
kım kararlar verilmesinden· 
dir. Daha •İstemli bir ıekilde 
bu iıi tanzim etmek lazım
dır. 

BORHANCEVAT 

iki kaza 
2577 numantlı taksi arabası Altıncı 

Dai.rede Divanhane caddesinde bir a
raba ile çarp~ınış ve arub.:ıcı yaralan
mış, hastaneYe kaldırılmıştır. 

Dün ıcce saat 21 de Şi;;harıeden 
geçı~te olan 324.0 nwnarah otomo

bilin trenleri bozulmu;, ve clc-h.'"trik. di

reğine çarparak ön kısmı ve direk ha
sarJ uğramıştır. 

laglaar 
1\1.evsimin en mergup sebzele

rinden biri de enginardır. Bu seb
zeyi tabiat değil. insanlar yarat
ınıştır. Tubiatte ancak devedik.eni 
\·ardır. E!il...i Rolna ve Yunan de
virlerinde en:inan bilınezlerd.i. 
Fakat devec.Lkenı yerlerdl Engi
narda insana 15.zım olan on iki 
nıad<"nden onu vardır. İyodu bol
cli.ı.r. Bir j,yiiigi ele fosforu kireci 
n:e\·cut olduğundan çocukların 
ken1iklcri i<;İn faydalıdır. 

Enginar karacigerin ki!aye"8k
liğint> kar,l cayet iyidir Terki
bindeki a1.0Uu, yağlı v" şekerli 
madd"lerden dolı;ı;yı insanı besler. 
Dört türlü \•ita::ni.nden hepsi de 
enginarda vardır. Ancak pişirir
ken vitaminler 35 dakikada kay
boldujhıTidan enginarı bu kadar 
çok pişirmemek, vita.Jnmleri mu
hafaza bakımından lüzumludur. 

ne çalışıyor ve adeta kendisine 
mahkeme)e zorla getirilmi~ bir 
1'Jnağdur ve mazlünı süsü veri
yor. Fa.kat, efkarı umumiye ona 
çoktan kaıil damgasını vurmuş ,.e 
o adı vermi~tir. Ancak yüz kızar
tacak nezahete, aile ahlikına mu
gayir gelecek bazı hakikalleri sor
d11ğunuz sual üzerine jf~a etmek 
z.a:ı.·uret ve nıecbııriyeti karşısın
dayız ki onun i~in de gizli celse 
istiyoruz. 

Hakim SÜ7.Ü her istiyene bırak
makla beraber bu bıı ak·~ında sö
zü idare edememczlikten değil, bir 
ne,·i psiJ..olojik clüd fırsatı bul
maktan ileriye gcl"n bir hal hisse
diyor. Ve .. durmadan söyliyenleri 
tetkik ediyor, onlarm bakış, söy
le~·i~. kımıldanış 1 mimik ve ta,Tır
ları üzerinde tahlilltt yapıyordu. 

Avukat Muzaffer de: 
- H3kim Bey, son sozumuz 

mahkemenin olduğu gibi devam 
etme,iıılir .. dedi ve gürliltü galiba 
kimsenin söyliyeccği kalmadıI:ı i
çin kendiliğinden ke ·:Idi. 

nandan sonra hakim müddeiu
mumiye dönerek sordu: 

MAH LERDE: 
Kelin merhemi olsa 
kendi başına •• sur er 
"Bu büyük adamların tevazuları 
olmasa da kendilerini tanıtsalar,, 

--:..1-_v_az_a_n __ : _u_a_ı_ın_·N_e_ı_a_çE_T_-_.I--
Vay efendim, vay vay vay 

vay!. Siz buralarda ha? 
- Ey .. Ne yapalım? İşte ayda 

bir uğruyoruz. 
- Ayda bir mi neden 
- Bizim ağı.an hayırsız çıktı. 

- Evet, duydum 
- Ne aedı? 
- Çok funa söz söyledi. 
- Fnea sözler nedir? Neler söy. 

ledi? 

~ki, duydwğu fena sözleri ol
duğu gibi saydı . Hakim tekrar 
sardı..: 

- P ek.. Bc.nları söylemesine se
bep ncym~• 

-
Başmallarrlrler 

Ne Diyorlar 'l 
IK DAM 

AWdlıı Daver, cA.ıııiral Dariaa lı.iı4 
empeeyrJaa ı.a,,ıu.ı. b""U...ü bqın&
kales.inde töıle d.!-yor: 

• Arrural Darlan Kili!Q'anın t.ııh»

ı.üru ile iCi yanarak İnıilı.cce;re bü
cwn edeceiine Türk İsl.lkW Harbin
den ıbrct dersi ve ilham alsa daha iyi 
eder. tstiki !i l Iiarblınizde tıpkı kendi
si gibi hardcl edeni~ YıkıLn.ıi ve İs
li~l5.J içJn, vat.an için do\·ü~e de;~am 
edenler muvaffak ve muzaffer olm~· 
tur. Fransa itin de, Kurtı;luş yolunun 
nerede olduaunu görüp anlamak üze ... 
re, İstiklıll mücadelemlzl lyU:e tetkik 
etıneınl Amirale halırlatırı z • 

CUMHURiYET 
l'w1u.1 Nadi, cTa.rfhimi:ıi tahrif ettl

romeylu iıaıılıiı. altında yazdıfı ma.
bleırbıd• şöyle dcm•ltkdlr: 

cA rr..ı.!'a l D;.ırlan'ın Fra~ya vermek 

iztedıği sıy .. t ı,fikamd bizi asla al!
.kadar etmez_ Fakat onun, böyl~ ya
parken -İnı;Utereye hucum vesile.\i 
bulma k hesabına dahi ols:ı- bizim ta
r ilı ıın.ızı iab.rU etmıye h.akkı yoktur, 
Bilı"l iyorsa öğrensin, hem v::ıtnndaala
rına sor :ı rak Ot.. ·en ın . Ca ... antep n1ü

da!i1.:ı.sıudan ., h c" :ıek ıçın Türk 
\·c rdun"u demek r. ccburlycLni htssel
rrı;; ol:ın Fr::. 1 k .. hını okuyarak: 

öğren: ır: 1 e r lıay<'t namuslu asker 
Gcııenil Gourau<i'ya sorurak ögren
sin. 

;O· 
Vaktiyle, meddah.ık, mü

him bir &anat tubeıi idi. Ta 
litli hikayeler anlatan rae • 
dahların ağzının içine b ·a
rak dinlemesi ne hoş olurdu. 

Rahmetli meddah Surüı·i 
öldükten sonra, meddah Aıin 
kalmııtı. O da öldü.. Şimdi, 
en usta meddah olarak Bay 
Kadri k ldı. 11 len 65 y&§ını 
doldurmu§ b,;lun ıı Bay ad· 
ri, en me§hur 1 ıirk meddahı 
ismet Efendinın oğludur. 
Bay Kadri, §İmıu, l;ir yerde 
belediye kan ar ın mı..rudu~. 
Ve bittabi, hayat ve tartlar o
nu mesleğinden uzaldaıtır· 
mııtır, artık, ne meddah din
liyen var, ne meddah •. 

Hatta, ne de meddahın ne 
olduğunu bilen .• 

Bir aşifteye gönlünü kaptırdı. A
nasını da, beni de yüzüstü bırakıp 
gittt. Yüz ellı lira aylığı var. Gö. 
nü! rızasile ayda on beş liracık bi. 
le vermedi. Biz de mahkemeye 
müracaat ettik. Otuz lira kesti
ler. Şimdi işte, ayda bir gelip alı
yoruz. Bu kadar merdiven çık

tmı. İhtiyarlık .. Artık sin kcmalir 
ı uldu. Yoruldum da şöyle biraz 
dinleneyim diye şuracığa otu~ -
dum. 

- Vah vah'. Bakın, hiç ümi<l e· 
dilir miydi Enis Beyden bu? Ya
zık doğrusu ... 

- Vallahi bilmiyorum .. Yalnız, 1 

sonradan duyduguma göre bu ona 
bir gramofon sat mış .. Birkaç gün 
sonra gramor~:ı bozulmu .. Bu. 
r;ramofonu gen verip par nı al
mak istemış .. O yüzden kavga et. 
mişler. Bunu, sonradan duydum. 

- Peki çekiliniz!. 
Zeki mahkemeden çıktı. Tekrar, 

önce konuştu~u zatın yanına gel
di. 

Ügı ensın ve bilsfn ki 'l'ilrk nıılll 
milda!aası Turk mıllet.mı.n kend sı
n~den fırl:ım~ bir az.ı.ı ve im:ı.run 1 

ifadesidir Ve bu ateş her icap eden 
mekan ve za.nın.nda ayni k vvetlo par
lamıya dalına hazırdır, 

Bir de, Hayali Memduh 
v.ardı. Asıl mesleği Karagöz 
oynatmak olan, Hayali Mem
duh, §İmdi, nered~dir, bilmi· 
yorum. Ara sıra, t klitli med
dahlıklar yapardı. 

Şimdi Konservatuarda o
lan ressam ua.ızez de med
dah sayılabilir; biıhassa, tak
litli fıkl'aları, p-k hc;~tur. Rea· 
sam Muazzez de artık yaf· 
landı. Zannetınem ki, med
dahlık ve taklit yapım .• 

- Evladın mı var, derdin var. 
İyisi bir türlü, kötüsü bir türlü. 

- Benim, sizin gibi muhterem 
bir babam olsa, şöyle köşeye otur
tup rahat ettirir, bir dediğini iki ı 
etmem. 

- Tamam, de i.ı. Benim işım bit. 
ti. Eğer gidiy ırsanız beraber gide
lim. 

İhtiyar adamnı koluna girdi. Be. 
raber yürüyorlar. Zeki sordu. 

Bu kadar izahlardan ıonra Amıral 
Darlan'n hatasn tashih etmesini be.k
liyebi~ m!ylz~ Bu cihet onun kendi 
,Wına Uıa!Ulk eden bir vicdan mese

lesJdir. Biz kendi \'azjyetimb:e taallı.i.k 
eden serapa yanlış bir isnadı redde
der~k hakikl vaziyeti k~!i vüzuh ve 
saruh<ı1tle izah etm iş bulunuyoruz.> 

- Onlar eski evlatlarmış .. Şim
diği evlatlar ne baba kadrini bi. 
liyor, ne ana kadrini. Sanki onu 
düyaya getirrr.ekle, anası babası 
kabahat işlemiş, hata etmişler. 

- Gariptir beyefendi.. Evlat 
meselesi, biraı da talih ve t.;sa
düf meselesi .. . Dayımın b:r oglu 
var. Dayım, ayyaş, lakayd adamın 
biridir. Eline dünyanın parası geç
ti.. Yiyip içip bitirdi. Zavallı ço.. 
cuk öyle mahrumyetler içinde bü
vüdü ki. .. Övle olduğu hald.,, im
di, babasına ·anasına bakmak için 
evenmek bile istemiyor. İşte ba. 
kın talih değil de, nedir bu? 

-- Bu misalierdcn şöyl<! bir ne. 
tice çıkarılabilir. Alaka gösterilen 
üzeriıre titrenen çocuk böyle ha
yırsız, lakayt büyütülen, ihtimam 
edilmiyen çocuk da vefakar olu
yor. Başka türlü nasıl tehir edile. 
bilir? .. 

Uzaktan biı· mübaşir bağırdı .. 
Meçhul \ efa.;ız ı:encin babası: 

- Zeki Bey, sakın sizi çağırma
sınlar? dedi. 
Mübaşir: 

- Zeki .. Zeki .. Zeki! diye bağı· 
rıyordu. 

Zeki. 

- Evet, <ledı. Ben[ çağırıyor. 
Siz buradaysanız, ben hemen ge. 
lirim. Bir şahitlik edeceğim. 

- Ben de zaten burada dinle • 
niyorum. Uzamazsan burada bu. 
!ursun beni. .. 

Zeki yürüdü.. Arkasından ela 
ben yürüdüm.. Mahkemelerden 
birine girdi. 

Hakim Zekinin hüvıyetini tes. 
bit ettikten sonra sordu: 

- Bunları tanıyor musun? 
- Şunu tanırım .. Öbürünü vak'a 

münasebetile tanıyorum. 
- Bunun ona küfür ettiğini duy

dun mu? 

- Hafi celse teklifi karşısında 
ue düşünüyon;unuz?. 

l\lüddeiuınunıi bir t~ııiyc diişü
ncrek, ağır bir kmııldayışla yerin
den kalktı, gö•lüğiinii düzeltU, 
zorlu iki tel.lif arasında birdenbi
re karar \·ermek için zorluk du
yanların başla) ı~ı ile söyledi: 

- l\tiiddci şah. i \·ekilleri hafi 
celse istiyorlar. Suçlu ,.e vekili 
de bunu reıldedi)or. hcrşeyin a
çıkçn burada koııu~ı~masmı ıli
lil·orlor. 

l\liiı deiumuıııi sr ini daha 7İya
d~ canlandırarak denm etti: 

- Bir tarnf gizli celse yapılma
sında ı!\rır ~diyor. sö,·Ii~·~rekleri 
sözlerin mnlırem ve ut.ndıncı ol
dutıınu iddia edirorlar. Öbür taraf 
da kendi hnratlarının seyir ve 
inkişafı içinde yüz kızartacak hiç 
bir~ey olmadığını, her~eyin mah· 
kcmenin aleniyeti içinde koou.~ul
ması icap cttifini söylüyor. 

İlk bak.ı~ta ve ilk dinleyi~te iki 
tarafa da hak ,·ermek lanmdır. 

Fak.:ıt hakimin ·ııali, saUdin te
,·np silsile i ve gelip danndıitı ı 
nokta sükunetle tahlil .-dilince ho-

- Kad;köyündeki ev duruyor, 
değıl m • 

- Hayır .. Sattık. 
- Malıepcdeki bağ? 

- Ona da sattık. 
- Onlar ka:Saydı, medar olur-

du. Neden sattınız beyt'fendi? 

- Sorma onu hiç .. Adam olacak 
zannettik de, mahdum bey .n tah. 
sili uğrunda sattık. 

YENi SABAH 
H&be.rin Ca.hi& TIJC"&n, cBttn.ner 

mülü:ıh» bal 1ıldı maka.leGıde es
CUml" ,unlan ya.zı>·or: 

cEv\'elce Drennerdc Führer ile Du
ı;e rnuı:Lkatı vukua e:eldiği zamanlar 
İtalyan gv.etelcri bunun mutlaka ya
kında parl:\k ve b!lyül< hAdiseler teb
ıir ettiğini öğune öğune ilin ederler
di, Şi ındi bu n~ş'eler ve azametler ta
rihe kan.şm~tır. 

- Vah vah: Acıdım doğru:u... ı 
O koı;koca kiı.,ıane .. o canım bağ. 
Elden çıkarılır şey miydi onlar ? 

- Eh .• Ne yaparsın? İcabedince 
oluyor. 

Brennerae zAhiren bir mülakat vu
kua gelıni~tir. Fı.ı.kat hakikatte ital
yo,nıu arlık Berlı.."le kar~ı •~i pek çı

kauH ... v~ca'ı icin .-\lmanyJ ne demiş!.e o 
olmuştur. :,tü l<.ıkatm belki de biricik 
sebebi, bir İng· ıtz muharririnin ın·•.:a· 
tehzi}·t.ıne dedlg! gibi, Dlıçeyc hi-az 
pr tij ltın1ıı et :-ı•ek ar.ruı->udur I :at 
m<'skük bir gaye tı~runda Fühı.-eı-in 
zahm<:t ihtiyar etmesıne ihtimal veri

lemez. lfeor halde Brcnnerde AL.uan
ya nııı İla.iynya kabul ettinnek istedi
ği hozı arzuları olnıı!llıır. 

- Bari cemıyet yardım etse .. 
Cemiyet_ de birsey vermiyor mu? 

- Ne verecek~ Kelin merhem; 
olsa başına sürer. Kelden köseye 

yardım mı olur? Cen_ıiyet de ben
den bekliyor. 

- Sizin gibi .an'atc bu kadar 
hizmet etmis kim elere, doğ~uşıı , 

heykel, abıde yaptırmalı. Sizi. .i. 
sarınızla. bütün Aleme tanıtmalı ... 

- Onlara ne lüzum var? 

cEğerçi köhne metaız, ttvacımız 
yoktur• 

•Revaca da o kadar il•tiyacımız 
yoktur. 

- Büyük adamların bu te\•a -
zuları olmasa, böyle kendi içle-ine 
~kilmeyip biraz kendilerini etr ı. 
fa tanıtsalar .. 

- Bilmez misin yavrum! Dolu 
gaz tenekesine nekadar vursan 
ses vermez. Halbuki boş teneke, 
ayağınla dokunsan tangır tangır 
öter. Şimdi onları geQ!ilim ee, sen 
şu koluma gir, şu merdivenleri 
indir bakalım .. 

Koluna girdi.. Merdivenleri, a
ğır ağır, basamak basamak inme. 
ğe başladılar. 

men gizli celseyi emrivaki kıla
cak bir müeyyidesile ortada bu
lunmuyor. Eğer şahidin söyliyece
ği, yahut if a cde~c:i şeylttin n1ev
:ıuuna temas etmiş, ve bu m~vzuo 
heyeti hakimeye bildirıni' olsaydı 
gizli c lse yapılma" üzerinde nok· 
tai nazar serdi daha kola~- ve müm
kün olurdu. 

Mahkemede ancak bazı ahval 
müstesna ht'r ey aleni celsede ko
nıı~ulmak gerektir .Şahidiıı ilk
önce esası aydınlatmasını talep e
derim. 

Müddeiumumi sözıinü bitirir lıi
tirmez profesör Cemilin yüziiode 
bir buru~ukluk belirdi. Bu talep
ten ve ısrarının böyle bir isti.ka
mete ginnesindcn hiç de memnun 
olnuyan gözlerini hıikimin ağzına 
çnirdi. Onun ai!7ından •e çı.kıı
cağını bekliyordu. Vedat memııu.n
du, Muzeffer neş'eliydi. 

Uiı.kim, nıüddeiumumiden son
ra kiu1senin bir~f';\'° sö~·leınesine 
fırsat bırakmadan bir sağ ve sol 
müukttesi yaptı, kararını bildir
di: 

- Heyeti hakime gizli celuyi 

T ASVIRIEFKAR 
cGirXl..in zaptı rıeti .. f'yi yak~ 

mı :vole~ uzakb.s-~rdı MJ!.• baflırklt 
makalede foi7le ci<!uilmeltı..ılr: 

Girit taarruzu, Yunaniitan hct.rbl 
tamaın olduktan ancak yirmi bet cu.n 
sonra başhy~ıb ' Jıni,ti. Şin1di yeni. bir 

sı(·r;;ı ma barckctaıhı h:.zırlıkl.:ırı İt'in 
de rn aşJ gı o kada :- rrüddete ihtiyaç 
olacagı hesap edlJre ~tısır seferi ya
zın ea sıcak gUn1erine tes:1dü.t eyliye
c~k deınek:tir. Almanlar ıimdiye ka
dar t.an""are kuv\•etleriyJe mesafeleri 
zorladılar, denizleri zorladılar, hatta 
deniz kuvveUer.ini de zorJadılnr, fakat 
acaba yaı ort.o.ısınd.a l\.lts?r çöllerini ya
kıp kavuraın sıcakları da 7.0rlıyabile

cekler mi.~ •• 
Bunu da yapabilece1derlni kabul et

sek bile lıütün ba i~lc-rin tamam1an
ınas sonbahara ktu~ar a;urebilir. Hal
buki J\,T ·ırın zaptı da -e~er mümlcün 
olursa--- z<ıter yolunda DDC'3k bir mer
haledir. Onunla l!i bıtıniş ve İngiliz 
İnlpar.atorluğu yıkıhnış ohnaz. Alman
lar ise, artık tayyare kuyvrtler.inin de 
asker ve le\.·azırn yetiştirmekte hiüd
katn naçar kalacak.lan derecede Us
lerinrlen uzaklu~mı, bulunurlar.> 

icap ettiren nıücbir bir sebebin 
henüz nıtezabir olmadıtına kanaat 
getirdi. Şahidin ifadeleri buna ~ 
rekli kılacak bir seyir alırsa hafi 
celse yapılır. 

Hakimin bu kararından sonra 
salonda çıt çıkmadı. Ilerkes mem· 
nu.ndu. Hele dinleyici •ıralanıtda 
oturanların hepsinin yüzünde se
vinç gülücükleri dağılıyordu. 

Hiıkiın ahide hitap etli: 
- Cevabınıza devam edehilini· 

• 1 
nız .. 

Ferdi i!L.önre kekeledi, diişiiıı
dü: 

- Ne söyliyecektim, nere<le kal
dıın?. 

Der ı:-ibi dtıra.kladı, sonra 4evam 
etti: 

- Vedat ilkönee .kanını sanki 
eski mahremiyeti içindeki lılr 
kadın ı:-ibi telakki etmek isleıniJtl. 
Şükriye bu teliıkkiy i n bu isteği 
şiddetle reddetti.Vedat ikinci röriif 
meslnde daha ciddi do\'fanmlf, bu 
sefer de Şük.riyeden ö .. enmC5İ atır 

r ,\rka.n Var) 

Bugün asıl üzerinde dur
mak istediğimiz nokta §U• 

dur: 
Meddahların anlattığı hi

kayeler, fıkralar tarihi kıy· 
mette ıey erdir. u fıkralar, 
hikayeler içinde Türk içtimai 
hayatına, anane ve adetleri· 
ne dair bir çok motiHer var
dır. Tarihi, Türk içtimai ha· 
yatını tetkik etmek istiyenler, 
muhakkak ki, meddah fıkra• 
!arını da etüd etmelidir. 
Meddahların anlattıi!ı hi· 

kayelerin mecmuu 800 ka
dardır. Bunlardan 400 Ü med· 
dah Sürüri tarafından anlatı· 
lırdı. Sürüri, san'atmda üstad 
bir adamdı, bu 400 hikaye
den, muhakkak ki, yüz tane
sini kendisi uydurmuıtur. 

Bu hikaye, §İmdi nerede
dir?. 

Halkevleri, folklorla uğra• 
ıan müessese ve tetekküller 
bir takım dokümanlar toplu• 
yorlar. Bizce, meddah hika· 
yeleri de bir an evvel, zıyaı· 
na meydan verilmeden top. 
lanmalıdır. 

R. SABiT 

Çlroıl arımızı ratbet 
Son günlerde şehrimizden Ro. 

manyaya mühim miktarda çiroz 
gönderilmiştir. A!manyadan da 
çiroz talepleri artmıştır. Taleplerin 
bu fazlalığı yüzünden çiroz fiat
larıları 50 paradan 100 paraya çık:. 
mı~t._. .. ,, 

BirimizinDE"D. 
J1epimizin fit: il 
Telgraf 
çekilen 

Gişesinde 
iztiraplar 

Edinı<kı>]>lda Cami solı:a.lt l~ 
namaı-aU ol.an.n ıı....., rdlkloı.i
riıı Teriip Hey'Mtnd,_ B. Saba
hatıln :ı.nıa.ı.,or: 

. owı saat 11 de K.arede:ıU E· 
retlislne bir yolcu tel&rafı ıun
deımek üzere İstanbul Post.ane
:ı;!ne gittim. Telanıt &L;elcrinin ö
nünde her An 30 k.Jşi bulwıduğu 
halde yalnız iki n1emur r;alı,ıyor

du. Bunlardan biri de Uerl ya~t 
icabı 7llv&I hareket ediyor. Halk 
telgrafını vermek için en aşaCt bir 
saat bekliyordu. Halbuki diier ha
rici telgraf gişelerinin rnemurlan 
klmilen boş duruyorlar ve yar
dun edecekleri yerde tzdihamı se
yir iJe lktlt.a eyliyorlardı!.. Bu \a 
ziyet kat'll"ında 1 "'1nl kadar bek
ledim. Tel,rafunı veremeden dön
düm. Yolcumun Er~liye ha~f't 
ettilirıi de bu yüzden ailesine bil
diremedim!> 

Son Telırat - Telıra! gişele
rinde halkın Çf'ktiği bu istırabı 
görmek için telgn.f müdüriioün 
penC'eresinden asağıki salona bir 
kerecik balan .. ı kilidir! Çünkü 
hemen hemen fiınün her saatinde 
az memur ı;alışhrtlmakta, gişele
rin önü dolmaktadır. Allı:kadarla
nn halkı bu ishnapt.an bir an ev
vel kurtarmalannı ehen1nl.iyeUe 
ıster ve şikftyetln bu •üturda bir 
daha tE'-k~rürüne meyd ~ '\ieril
rı ye ğini umanz. 
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S uadiye PJ;ij gazinosunda 
balo var. Mevsimın ilk ba-

l<ısu.. Yazlık tuvaletlerini 
göstermek için haftalardır sabır
sızlanan genç kadınlar, sporcu 
genç kızlar, bu ak§am gaz oonun 
jçinde, otelin terasında birer 
Kleopatra edasile dolaşıyorlar. 

Sıcak bir gece.. Ay, sularda 
baygın yatıyor. Tii uzaklarda, bir 
şarpinin silueti mart' gibi süzülü
yor. 

Balalayka çalıyor .. 
Sevdalı gençler, başı dönen genç 

kızlar, çıft çift pistte göründüler. 
LIJ:nin dağınık ve kıvıttık saç

Jan kemanının üzerine dökülm~, 
yay, tellerde her akşamdan daha 
çok kıvranıyor. 

Balalayka çalıyor.. Pist dolu .. 
Yuvarlak omuzlu ,yuvarlak sırtlı, 
delikanlılar .. İnceoık, tül dantel 
elbiseler içinde, genç kızlar .. 

Dönüyorlar, balalayka çalıyor, 
dönüyorlar .. 

G enç adam sigarasından bir 
nefes çekti. Kar§l.Sında otu-

ran dolgun göğü•lü kadına 
şöyle dedi: 

.__ Ne guzel, değll mi han.ım
efendi. .• 

Genç kadın m::.sada oturanların 
aras.nda, ötekiler:! sahte brr pır
lanta ayarına düşüren, göz kamaş
tırıcı haımetilc parlıyordu. 

• Evet ..• dedi. 
Evet, derken, gözlerini öyle bir 

tatlı yumuşu vardı ki, genç adam, 
bu zarif mahlfıkun. bu kadar u
zun ve kıvır kıvır kirpikli oldu
ğunu ilk defa gön.iyor gibi hayret 
etti 

Onlar, dan a kalluruşlardı 
Masanın en y~t. erkeği, yanın 

daki kadına sordu. 
•-· Ki.mdir bu hanım, kuzum'. 

Az evvel taruştırdınız, amma, ha
tırımda kalan ~Y. yalnız bir ga
rip isı.m .... 

<- Nelıiyi mi soruyorsun? .• 
•-Onun adı Neli mi? .• 
•-Evet .. Nelin.in aslı da Necla. 

Fakat, o, daha ziyade Neli, diye 
çağırılır .. Kendisi de, bu isimden 
hoşlanır .. 

«- Güzel kad.n .• K.ı.min nesidir, 
bu hanım?.• 

Bu suale muhatap olan kadın. 
erkeğin kulağına eğildi: 

c- Mühendis ve müteahhit Hü. 
6eyin Şev.ketin metresi..• 

•-Ya?. Allah sahibine bağışla
sın .. Hüseyin Şevket Beyefendi 
burada yoklar mı? .• 

«- Bir ~ için Ankaraya gitmiş. 
Per§embe treninden çıkar .. • 
Masanın en yaşlı erkeği, Devlet 

Şıirası azalığından mütekait Sab
ri Doğan, bır müddet, pistte dan
şedenleri seyretti .. 

Neli az evvel oturdukları masa
nın önünden geçiyordu. Başı, dan

, settiği delikanlının omuzuna da
yalı, genç adam:n fısıl fısıl an
lattığı şeyleri dinliyordu. 

Sabri Doğan, yannda oturan ka-
dına tekrar sordu: 

•-Peki, bu delika lı Jcim? .• 
•- Dansettiğ i ÇO<!Uk mu? .• 
•-Evet!• 
•- Komşularının oğlu, canım .. 

Adnan Kaya... Harp dolayısile, ı 
Fransad:ı tahsillerini yarıda bıra
kıp gelenlerden ... Meşhur avukat 
Celal Yamanın oğlu ..• 

+ 
G en~ adam, Nelinin koyu ye

,.il gözlerine baktı: 
•- Balalayka ne güzel değil 

mi, Hanımefendi? .• 
Genç kadın, hulyalı gözlerııni 

gökyüzüne dl'ğru kaldırdı. Bu ba
kışta efsane ve rlıya dolu idi: 

._ Güzel.. dedi .. Çok güzel. He
le bu aksam ..• 

· - Bana da öyle geliyor. Bala
laykayı, asla bu kadar zevk ve 
neş'e ile dinlenıedim. Ve bu tan
goyu, hiçb!r zaman bu derece bü
tün hblerimle oynamadım .. • 

Adnan Kaya, bir aralık gözleri
ni, bir güvercın gibi soluyan genç 
kadının dantelli göğsüne dikmiş
ti. 

Mırıldandı: 

•-Hanımefendi .. Demindenbe
ri, ne harikulade bir kadın oldu
ğunuzu seyrediyorum .. • 

Neli bir kahkaha attı: 
•-Yok canım? 
•-Evet .. Buna ınanın! • 
Genç kadın omuz silkti: 
•- Hiç farkında değilım ..• 
DelikanL, komplimanlarının te-

sirini görünce, cesaretlenmişti: 
«- Diyebilirim ki, bu gece, ba

lonun en muhteşem kadını sizsi
niz .. Etrafınıza bakınız.. Bütün 
gözler sizin üzerinızde .. Ve ben, 
sizinle dan>etmekten, bilseniz ne 
büyük bir zevk duyuyorum .. Ade
ta, gururlanıyorum. Neli .. • 

«- Bu kadar fa1.fa Adran Bey. 
Mübalaga ediyorsunuz ..• 

•- Hayır. Bütün sarni.miyetim
le söylüycrum. SıL, bu gece, balo
nun en gü ·l kadınısınız, Hanım
efendi:. Du a~am, burada, bir 
harikuladelik arandıg. zaman. ilk 
hatıra gelen siz olu) orsunuz ..• 

Son Telgrafın Tarihi Tefrikası : 83 

TUNA BOYUNDA 
TÜRK ORDULARI 

_.....,Yazan : M. SAMİ KARA'YEL 

Tuna üzerinde ikinci bir Türk sillesi 
başlamıştı. İht.yaten de Macar 
kralı s:gilmundu beraberine ala
rak hafi bir ittifak vücude getir
mişti. 

Sırp Ju alı ile Macar kralı ara-
51nda Osmanlılar aleyh nde akdo
lunan ittifakta Macar kralına T.u
na üzerinde bulunan KolO'!Tlbaç 
(Güvercinlik) kalesini vermİ§ bu
lunuyordu. Bu kale Os.manlılara 
galebe çalındığı takdirde Macar
lara verilecektır. 

Sırp kralı vefat edince Macar 
kralı Sigizmund Kolombaç kale
aınin teslimini yeni Sırp krailn-

1 dan talep etl , 
Yeni S:rp kralı Yorgi kendi kuv· 

vetıne guvenemediği içın Sultan 
Muradın hımayesine Utıca etmış

tir (H. 832). 
Kral Sıgizmund bıiiyük kuvvet

lerle Tunayı geçip Kolombaç ö
nüne gelrn~ti. 

Sultan Murad da Sinan paşa 
.ı.e RWll<!h askerini Tuna boyuna 
ve Macarlar üzerine gönderdi. 

Sultan Muradın orduları Sinan 
paşa lrumandasında olarak Tuna 
üzerine geldiler ve şiddetlı bir 
muhrebedeıı ao a M.ıcar ordula-

( Yazan: REŞAT FEYZİ J 
Nelı bir kahkaha daha savurdu; 

sonra, genç adamın kulağına fı
sı.klar gibi: 

«- Neden çok heyecanlanıyor
sunuz, Adnan Bey?.• 

•- Evet, çok heyecan duyuyo
rum ..• 

•- Arilıyorum .. Ekniz bile tit
riyor .. O .kadar titriyor ki, avucu
nuzun içinde olan elim bile bu tit
reyişten kendisini kurtaramıyor .. • 

<- Hayatımda bu kadar fazla 
heyecanlandığımı hatırlamıyorum. 

Han:mefendi? .• 

N eli yarı müstehzi bir eda ile, 
ve delikarilının gözlerim arı

yarak sordu: 
•-Çok mu?. Bu kadar çok mu 

heyecanlanıyorsunuz?. Vah vah .. 
Üzüldüm, doğrusu ... 

•- Alay ediyorsunuz. Hanım
efendi? .• 

«- Hayır, hayır ... Sıhhatinizle 
alakadar olmak istiyorum. Müsaa
de etmiyor musunuz?. Çünkü, bi
lirsiniz iti, fazla heyecan çok fena 
şeydir ..• 

Adnan Kayanın yüzü, birden 
mahzunlaşmll!tı; 

•-Teşekkür ederim Hanımefen
di .. • 

Dedi 
Fakat, bu ses, boğııktu .. Üzün

tülü idi. 
Genç adamın alnında ter tane

leri görünmüştü. 

• 
Orkestra durm~tu. Neli ve Ad

nan, az evvel oturdukları masaya 
doğru yürüyorlardı. 

Neli: 
•- Bu akşam, ne kadar sıcak .. • 
dedi .. 
«- Evet, Hanımefendi ..• 
«- Adnan Bey, .ister misiniz, 

denize uzanan şu terasın üzerine 
doğru yürüyelim? .• 

•- Hay, hay Hanınıefendi .. Bi
raz hava alrn~ oluruz. Fakat, siz 
üşümiyesiniz? .• 

Genç kadın güldü: 
«- Ben mi?. Siz kendinizden 

korkunuz. Zaten, bu akşam fazla 
heyecan geçiriyorsunuz .. Bakınız, 
ben hiç terliyor muyum?. Az ev
vel içeride terliyen sizdiniz? .• 
Yarı loş, nisbeten tenha, denize 

uzanan terasın üzerine doğru yü
rüyorlardı .. Ta, uca gittiler .. Birer 
tahta iskemlenin üzerine ayakla
nnı dayadılar. Yanyana, omuz o
muza, denizi seyrediyorlardı. 

Orkestra, yeni bir tangoya baş
lamıştı. Plajm önünde bağlı duran 
bo~ sandallar bile, sanki, bu se
sin ahengine kapılarak, oynar gi. 
bi idiler, 

U zakia, Adalar, bir ışık ve 
rüya memleketi halinde sı

ralanmıştı. Aşağıda, kumsalın ke. 
narında, başbaşa vermiş bir çift 
fısıl fısıl, birbirlerine ezeli ve ebe
di aşk hikayesini anlatıyorlardı. 

Neli uzun sükütu bozdu· 
•- Ne güre! deniz değil mi 

Adnan Bey?.• 
c- Çok güzel..• 
•- Gece daha güzel..• 
•- Geceleri, herşey daha gü. 

rını mağlup !'dip çekilmeğe mec
bur ett.ler. 

Macarlar bu sefer de Tuna üze
rinde bir Türk sillesine maruz kal
mışlardı. Türk orduları Tuna boy
lama hiıkım olduklarım göster
rnişlerdL 

Sultan Murad, Kolombaç kale
sini zapt ve temellük etti. Sırp 
krallığı eskısi gibi Türklere ver
gi ve askl't \'erır bir dominyon ha
lindeydi. 

Türkler Tuna boylarına, Bulga 
ristana, Ulahistana (Romanya) 
Sırbistana hakim oldukları halde 
Seliınık ve Mora havalisıle Arna
vutluk taraflan ellerinde değilclı. 
Bılhassa Setaniğin vazi)~li birçok 
ahvalde Türk ordularının hare
katına engel olduğu gihı orası a
deta bir fesat ocağı halindeydı. 
Avni zamanda Selanik Rumelınin 
iskelesi ve mıih ~ şehirler;nden 
birJydi. 

Selaruk şehrinin evvelce ismi 
Halya, Terma Jdi. Bazıları Halya, 
bazıları da Terma derlerdi. 
SeLiıUk, Yunan.istanın ikbnlı de-- ı 

zeldir.. Hatta ..... Evet, hatta, 
siz bile ... Karanlık, bütün o es
rarlı güzelliğinize daha manalı ve 
daha başka bir sır katıyor. Gözle. 
rinize bakıyorum .. Hayatımda, bu 
panltının benzerini gördüğümü 
hatırlamıyorum .. 

Genç adam, genç kadına daha 
çok sokuldu. Sanki, başkalarının 
duymasından korkuyorm~ gibi: 

c- Neli, dedi.. Müsaade eder 
misiniz, size: cSen. diye hltap e
deyim .. • 

c- Hay hay .. Nasıl isterseniz• 
•-Çünkü, size söylenecek o ka. 

dar samimi hislerim var ki, bun.. 
!arı, ancak, esen. diye hitap etmek 
cür'etini kendımde gördükten son-. 
ra ifşa edebilirim.• 

Neli, ayağır.ı iskemlenin üze • 
rinden çekti. Genç adama sokul. 
du. Yavaş bir sesle: 
•- Ben bu hisleri biliyorum, 

Adnan .. • 
Dedi... 
Adnan, haykırmamak 

disini güç zaptetti: 
•- Sahi mi Neli?.• 
•- Evet, canım .. • 

için ken-

Genç adam, güzel kadının elle. 
rirıı tuttu. Avuçlarında sıkarken 
mırıldandı: 

c- Seni seviyorum, Neli ... • 
c- Bana kur yapıyorsun.. Bili. 

yorum .. • 
•- Hayır, seni çok seviyorum, 

Neli ... Gönlüm, hislerim, sana öy
le muhtaç ki.. Biran yok ki, bu 
ihtiyacın verdigi ıstırapla kıvran
mıyayım .. Kendimi tcıelliye ça • 
lışıyorum .. Ümit etmek istiyorum 
ki, bir gün, bir an gelsin, sen de 
beni.m yanımda olmak ihtiyacını 
duy, içinde .. Bilmıyorum, beni se. 
vebilir misin?.• 

T ango bitmişti. Müziğin bir. 
den durma•ı, onları, adeta, 

bir rüyadan uyandır:r gibi olmuş
tu. Gazinoya, otelin önündeki ta
rasa doğru baktılar. 

Hoparlörde birisi konuşuyordu: 
•- Alo, alo ... Sayın bayanlar, 

baylar .. 
Şimdi numaralarınıza dikkat e

diniz .. Sürpriz başlıyor. Çok zen. 
gin eşantiyonlardan si:oe de bir şey 1 
çıkabilir. Bu gece şansınızı dene. 
yeceksiniz .. 

Gazinodan doğru bir uğultu ge. 
liyordu .. Birçok kimseler, yerle -
rınden kalkıyor, güle oynaşa, nu
maraların çekildiği masaya doğru 
gidiyordu. 

Hoparlördeki adam tekrar ko. 
nuşmağa başladı: 

•- Alo, alo ... Biletlerinizi ha -
zırlayınız.. Masanızın üzerine ko. 
yup dikkatle dinleyiniz .. Numara. 
lar çekilmeğe başlanıyor .. Yalnız, 
bir noktaya dikkat!. Kendilerine 
hiçbir şey çıkmıyanlar müteessir 
olmasınlar .. Onlar, şanssız demek 1 
değildir. Belki, onların şansı daha 
büyüktür. Evet .. Onların ... 

Konu•an adam, bir an durak -
!adı .. S~nra. gülümseyerek: 

•- Evet.. Onların şansı daha 
büyüktür .. Onlar da aşkta kaza
nacaklar ... 

virlerinde Atina ile d~manları a
rasında mücadele ve muharebele
re sebep olm~ bir şehırdir. Pek 
çok defalar tahribe uğramıştı_r. 
Mücerret bir körfez ·içinde zengın 
bir kıt'anın kenarında bulunduğu 
irin kendini çabuk toplamıştır. 

Büyük !.kcnderin kumandanl~
rından Ksandr iskenderin hemşı
resi bulunan zevcesi Tsalonis na
mına olarak ismıni değıştirmiş ve 
ecnebi ısimlerdc Tsalorı:ık olarak 
söylenmistir. Türkler de bu ismi 
muha!fef. olarak Seliinikleştirıniş
lerdır, 

Makedonya kralları ile garp ve 
şark imparatorları Selanigi imar 
ederlerdi. Bu devirden kalma bır 
çok eserler mevcuttur. 
Selanık bir;nci defa olarak Bi

rinci Sultan Murad (Ilüdavendi
gar Gazi) devrinde Vezirı•,. r 
Hayrettın pa a ıle E\Tanos be) ta
raflarından fetholunmıu;keı bila
hare dah li kargaşalıklarımızdan 
ıstıfc le olunarak Bizan' impara
toruna iade- ohınmuştu. 

Y·ldırım Beyazıt ile Çelebi Su! 

aa 
Gazinoyu bir kahkaha tufanı 

kapladı.. Arkasından bir alkış 
koptu .. 

Numaralar çekilrrıeğe başlan 
mıştı: 

Adnan Kaya, genç kadına: 
c- Senin de numaran var mı. 

Neli? ..• dedi. 
Genç kadın, çantasından küçük 

bır kağıt çıkardı: 
c- Tabi!., İşte .. • 
•- Benim de var .. • 
•-Ne güzel! .. • 
c- Dinliyelim, öyle ise ... Bura. 

dan iyi duyuyor musun, Neli?.• 
•- Evet .. Evet .. Burası daha iyi. 

İçerisi sıcak ve kalabalık ... • 
Genç adam, dikkatle, Neli'nin, 

numara yazılı kağıdı tutan, ellerine 
bakıyordu. Uzuu, mevzun iki el 
ve iyi '<esilmiş, iyi cilalanmış tı•

naklar .. 

A dnan Kaya, sonra gözlerini, 
genç kadının saçları üzerin

de dolaştırdı. 
Neli, kulağı, okunan numara • 

!arda, gözleri elindeki küçük ka. 
ğıtta, genç adamın mütemadiyen 
kendisine baktığını hiç farketmi
yor gibi görünüyordu. 

Susuyorlardı ... 
Adnan Kaya, içini çekti; sonra, 

hafif bir sesle: 
•-Neli, dedi, şu, hoparlörde ko

nuşan adamın sözlerine ne der. 
. ? 

sın .... 
Genç kadın birden kendine ge. 

lir gibi: 
- Ha, evet .. Cidden şık .. Fev

kalade bir şey ..• 
•- Sen, bu sözlerden ne anla

dın. Neli?• 
•- Hiç, bilmem ...• 
c- Bana öyle geliyor ki, bu ak

şam çok az numaraya sürpriz var.• 
•- Çoğu boş, desene!..• 
•- Evet öyle .. Öyle, anıma, a. 

damın iddiasına göre, onlar da ka
zanacaklar ... • 

Neli bir kahkaha attı: 

•- Fakat aşkta değil mi? .. 
c- Bravo! ... > 

Genç kadın, sol kaşım yukarı 
kaldırdı; Adnanın gözlerini ara
yarak: 

•- Fakat, boş şey ... 
Diye mırıldandı.., • N umaraların çekilişi bitmişti. 

Neli'nin numarasına da, 
Adnanın numarasına da hiç birşey 
çıkmadı.. 

Vakit, gece yarısını üç dört saat 
geçiyordu .. Gazino gittikçe tenha. 
!aşıyor, arlık, herkes uyumağa gi
diyordu. Ay, gökte kaybolmuştu .. 
Hafif bir serinlik çıkmıştı. Deniz, 
saatlerdenberi ilk defa ürkek çır. 
pıntılar halinde ses veriyordu. 

Karşı ufuklarda küçük beyaz 
bulutlar kümeleniyor gibi oluyor, 
gök, yavaş yavaş karanlık elb ese. 
sini soyunuyordu. 

Plajın sol tarafındaki kabineler 
önünde, kendisini iki kuvvetli 
kolla omuzlarından tutan Adnanın 
boynuna yetişip, dudaklarını da
ha hırsla genç adamın ağzına ver_ 
mek için, Neli, topuklarını iki üç 
parmak yerden kaldırmıştı. 

Denizin ta uzaklarında, şarkı 
söyliyerek balıkçılar geçiyordu. 

tan Mehmet zamanlarında dahi 
birer kere bu ~ehir elde edilmiştı. 

Fakat Ti.murlenk beliyesi sıra
sın<la tekrar Rumlar şehri almış
lardı. Sonra Seliınik Vened;kliler 
tarafından i~gal edılmişti. Son o
larak Seliınik Verı!'diklilerin elin
de bulunuyordu. 

O vakitler Venedikliler şimdiki 
İngiliz imparatorluğu gibi muaz
zam bir donanmaya ve müstemle
kelere malikti. Zengin ve tüccar 
bir devletti. 

Sultan Murad .Seladgı Venedik 
liler elinde bırakmamağa karar 
verdi. Hatta padi ah, son defa İz. 
miri Cüneyt bey elinden zaptettik
ten sonra bütün etraf hükümctıe
rlırin elçilerini kabııl ettıı:ı ;ırada 
Venedik elçi.qini ve heyet .n ı·ed
detm:~ti. Telaş <'den Venedik h<
men pad~aha kıvmrttar hrdıye
ler taşıyan bir sulh heyeti göndPr
D"' ti. Fakat Sultan M:uru<l bu 11 .... 

yeti de 'e hediyelui d reddey'e
mi:;;L. 

Sultan Mu.ad Venedık el~ulı>rı
ne şciyk h.r ce; ap vermıştı: 

ON N 
Hayalını Anlatıyo · 

Yazan : HALÜK CEMAL N° r,llıi 

I çim şimdiye kadar duymadı/ tııı~ 
bambaşka bir hisle gıcık/an .. "~~ 

O yanımda beni teselli iç'in bir 
çok şeyler söylüyordu. Fakat hiç 
biri kulağıma girmiyordu. Hep 
evdekilerin halini; saatler ilerle
yip de gelmediğimi görünce bin 
b;r merakla kıvranarak gece so
kaklara ,karakollara düşecekleriru 
hatırlıyor, benim uğultular içinde 
tarumar soluyordum!. 

Birden çılgınca bir arzu içimi 
~ıladı: 

- Bir sandala allıyarak, Malte
peye geçmek!. 

Ah bu kabil olsa!. Şu dört bir 
tarafımı saran denizden kurtulup 
karşı toprağa ayağımı atsam!, Q... 

radan trenle, arabayla, luçbir va
sıta bulamazsam yayan, yürüye 
yürüye evi.me, yuvama koşacağ:m. 
Annecığimin kucağına atılarak 
hıçkıra hıçkıra herşeyi anlataca
ğım .. Af diliyeceği.m!. 

Bunu Hkmet Beye söyledm: 
•- Belkı bir sandal bulabiliriz!. 

Ne olur ar.yalım bir kere!.• diye 
yalvardım. Cevabı üm.di.mi daha 
dcğarken öldürdü: 

•- Onu ben de düşündüm yav
rucuğum. dedi. Fakat; çok kaza 
oldu.,u için ~andalla karşıya ge
çilmesi yasak edilmiş ... Hiç kimse 
kayık vermez!.. 

Öyle bitkin, o kadar hurduhaş 
idim ki aldığım karşılığın muha
kemesini yapamadım. Sadece da
ha bih~ bir halde: 

•-Ya? .• diyebildim!. 
Şimdi birşey düşünemiyor, tır

naklarımla avucwnu, parmakla
rımı didikliyerek hiç bir çare bu
lamamak azabilc daha şiddetli bğ.
lıyordum!. 

O; gözyaşlarımı, buhranlarıını 
teessürle karşılıyarak: 

«- Ne yapıyorsunuz Müjgan 
Hanım. diyordu. Rica ederi.m sa
k olunuz. İskeledeyiz; herkes 
bize bakıyor .. Hem ben yanınızda 
olduktan sonra neden korkuyor
sunuz?. Burası Ada .. Emln bır yer 
bulunmaz ki.. ne yapalım oldu .. 
Vapuru kaçırdık bir kere!.. 

Bunları öyle mukni bir ahenk 
ile söylüyordu ki. .. 
Dakikalar ilerleyip teselli ettik

çe endişelerim yavaş yavaş da
ğldı, bir parça kendime gelir gibi 
oldum. Nihayet müşfik sesinden 
ve sevgiden aldığım cesaretle ba
şımı kaldır.p ıslak gözlerımle, tit
riye titriye sordum: 

•-Peki ..• Ney apacağıl 
Bey? .• 

- Kalacağız .• 
- Nerede?. 
- Otelde!. 
Bu cevap o kadar acı i 

cak, boğuk bir kelime ıle 
- Lakin? 
Diye kekeliyebildim!. 
Gülümsedi. Tabii, basıl 

den bahsediyormuş gib: , 
<- Başka çare var ını l 1

1 
di ve daha yavaş, yuınuı' 
etti: 

•- Sümerpalasta kaJırıl
gidelim de yer ayırtalırn 1·' 

Otel odası .• 
Bir genç kızın, hern dt. 

gibi daha şimdiye kadar ı; 
sini evinden dışarıda; koli' 
da, akrabasında bile g · 
on yedi yıld.r bakir dicU~ı! 
kek eli değmemiş, dudağU' 
sünde en küçük bir teınsS 
zinmem!ş kızın yabancı b 11 
bir otel odasında bir erke~ 
de sevdiğile, ilk Aşığı ile ~~ 

Bu tehassüsle darnartı 
beyni.me bir ateş çıktı. lçPj' 
ye kadar duymadığım tu~ 
başka bir hisle gıcıklat1~ 
duğum yerde bütün vücU bl 
triklenıniş gibi titriyor, 
mı, baldırlarım birbiriııe 1 

çe evvela yan:yor, sonra 
dum!. 

O; içimdeki bu yangııı• 
gibi mütehakk.m bakı<lııl' 
vela gözlerimde, sonra ~~ 
inip kalkan gergin göğSV'
laştırarak tekrar etti: 
•- Haydi yavrucuğ~;,,, 

Heı şeyin kolB 
bulmalı 

Valdin zenginlerinden bil' 
nı sıkılmış. Eğlenmek için 
saplan ildler arşın uzunl~ . ,ı 
tıklar yaptırıp ilan ettirm>t· 
!ip bu kaşıkların aaplanrıJll 
tutmak ıartiyle, çorba ic;et)i• 
ihsan vereceğim.> 

Bol ihsanı duyanlar ko•ı;!-ıl 
!er. Fakat klıme bu şart d• ,11' 
ıığı ağz.tnn yaklatıtınnıya J'f'l\I 
lamam:ış. 6' 

Nihayet iki Çingene p<Yıl• 
Bunlar sofra başına gclııı 1~ 
kendi kaşığını karsısınd~~1i<" 
uzatmış, Oteki de Oyle ... "' 
bayı içmişler .. Şarta uydu 
sanı da hak etmişler .. 

- Bugün Matinelerden İt"bare11 

Çen berlitaş SinemasırıJ~ 
ı·r:ınKR,ALİÇENmlN01 KAL8j 

( MARİE STUART ) 
Meı:hur RC'Jisvr CARL FROF..LICH tarar .ıd ·;:ıı;'ı sıı.hne 

!iİnema fıleminin en kıy 'f>tli Yıldızı 

ZAR AH LEA NOER 
tdra!ından oynanmıştır. 

' Ormanlar Ha1'1 2 - Kızıl 
CHARLl~S BlClORD - J EAN PAR Ell 

tar:;ı;fından ('evrilıniş em,salşiz bir &~k h.eycc.-.ıı V(.' 

- Seli.nik dedem tarafından fet- ı 
ho.Junmuş bir Türk malıdır . Kay
ser (Bizan> .İmparatoru) yabancı l 
olmadı.~ı için muvakkaten anın e-
line geçmesıne bir)ey denilem!'z. 
Lakin, memleketin yabancıları bu
lunan Liıtin!Prin gelip memleke
tim içinde yerleşmelerin, hi~b r 
vakitte tecviz edemem. Eğer Vene
dik hükümeti ihtiyarile Selamğı 
terketmezse bizzat Selanigc gidip 
anları mecbur edccPğim. 

Sultan Murad, dediğ;nı ~·aptı. 
O sene kış mevsimine bak·lrrak
sızın Seliınik üwrıne Türk ordu
ları yürüdü ve muha ara etti. 

Se!iınik şıddetli surette VC'ne
dikliler ve Rumlar tarafından mu
dafaa edildi. Fakat Türk orclııla
rımn taarruzlarına dayanan acı. 
Türkler kailren \'C cebren kalelere 
girdiler. VenL-0.ikliler gem l<'re bı
nip kaçml'ltı. 

Türkler S<'lanıge lıakım olduk
tan sonra ~ehır içinde RLi"nlara 
de ı i<.lıS<• b..rak•ı::ır. Bundaı ma
a'ı~ kıl :ui camie talwil c 1( le 
(H 834) . 

Si . "k ' - b,..,,,~: 
canı :il'nrıne J ·: • 

den islam ahali gı·tir.1° · 
. J" (!lD!I 

Vard.ırdan da miı; u ~ 
bir cok ahali de Scl5ıtlğe · 
rild · ('.1 
Seı.inik bı;nd •ıs ·ıra 1 0ııl 

~B 
Bal~an muhıır ·lıc ı~c ıa'' 
yüz ~ene kadar 1 ur K 

0 

mll!tT. d' 
Osmanlı Türkleri ncı pi 

1- . Ed. n ııu. anik, Istanbul. ,r c • 
dat, Şam gib" mühiıt' "' 
dendi. . e' 

Sclanlk muharebclcrı 't ~ 
da Vened ık donann1ası. 11. 

hilleriııe taarruz eyleı11~_, 
Fakat Veııe<lik cl0113

11 ~ l\!a' h•llere yanaşamad .. ı 
0 

/'>~ 
niz üıcrmde gezer ol ~. b 

s·Joı 
ve fü:melı _sah~lcrı 'eı1·~ ı 
ordusile baglıycıı Vc~,.,·l 
denizci ve tüccar blr ııcl'r 
!anıdan kara muh rr 
faları hoş dei; ildi. . el 

1• ~ bJf -Vened!.k naff , Ur 1,rc ' 
vetine ve miıst,..nı,lcl<l" c 
mal kti \"e maglıIP 

(J.'~~· 

A. 

\ 
h 
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, ./On 24.lcia.t · 
1~/NDEK/.·- ... 

_H).ois'ELER . 

Ciridin iıtilaıından ve 
Brenner mülakatından 
ıonra, Almanyanın tim· 
di naııl bir harekete ge
çeceği günün meıeleıini f . 

""' 1ıwı= meUDJert """...,.. tetkil ediyor. Vitide Na-
NO· t, .>.ıana. bQJı.nlerlnden abmıufllr> zırlar Hey' etinin toplan-

lluı eden: M-• Alamc bları, Franıanın vaziye-
/J ıı· tini iyice tayin etmesi 

le lııı ttler - Musolini mülakatı hak. bakımından ehemmiyet-
!<\i da Londrada tefsirler devam li addedilmektedir .. 

fl ~ l~r. •Taymis• e göre, Brenner. :::::: : ::::::::! 
la go~ülen başlıca mevzu, Fran-

ıl J. 01ınu.ştur. 
~lınanya, İtalyaya, kıt'a Fran
"r ve şimali Afrikadan toprak· 
~ Vadet..'Y!iştL Fakat şimdi Alınan. 
, F'ransanın faydalı işbirliğinden 

idi~ ;: geınek orzusunda değildir. 
e: la llcr, Darlana da İtalyanın Fran

f UZerindeki lı;teklerinden vaz 
~ceğini söylemiştir. 

~ ıı.aikanların fethi, Amerikanın 
, ı•yeu ve Vişi hükı'.ıme!inin du. 

1 ' ~dakı inkişaf üzerine umumi 

1 <?ıyetın beraberce tetkik edilme-' 
,'lli bir müddettenberi Musolini 
~inekte idi. Brenner'de, görü • 

en esas meselenin Giridin fethi 
~l'ine ne yapılacağı meselesi ol
~l(lında şüphe edilmemektedir. 
~inde görıi~melerin mahiyeti 
Ilı ında hiçbir şey ifşa edilme

tır. 

VlştDE TOPLANTILAR 
~:ransız nazırlar heyeti dün öğ
) en evvel ve sonra il<i toplantı 
ı:~ıışt:r Bu toplantılara Vişiye 
ııt· ış olan General Veygand da 
ırak etmiştir. 

b l\ınenka mehafilinde, Amiral 
tııarlan'ın İngiltereye yaptığı hü. 
1 trılardan sonra, şimdi her ba -
~dan Fransanın filen Nazi sa. 
dır,ına girmiş olduğu kanaati var· 

StrRtYEYE ALMAN ASKERİ 
ÇIKARILDI MI! 

~ lıU- İngiliz gazetesi, Suriyeye 
~ llıyonlar ve her nevi malzeme 
~ Sahra toplarile Alman zırhlı 
t kalarının çıktığını yazmıştır. 
Ilı altat Londradaki mahfiller, AL. 
~anıarn Suriy-ede Lazikiyeye as
b,ı ', ıhraç ettikleri hakkındaki ha. 

1 •ı teyit eder malumat almamış
~~· Bir Alman vapurunun İngiliz 
1~nanmasının ve hava kuvvetle. 
llıin teyakkuzundan kurtulmuş 

~lıtıası ihtimali müsteb'ad görül
lıellı-ekle beraber, r,eni< bir ihraç 
6ı Pılmış olmasına ihtimal veril • 

1
. 

~ektedir. 
,,~~ haber Suriye ve Alman kay
"'llarından da tekzip <>dilmiştir. 

İNGİLİZLER SURİYEYE 
GİRERLERSE;. .. 

l'ı ller!inin yarı resmi kaynakla -
ndan bildirildiğine göre, yaban. 

~, g . i . 
~ azeteciler Alman harıc yesın-
~n, İngiliz kıt'aları Suriyeye gir. 
iı takdirde, Almanların ne va

ij il Yet alacaklırrını sormuşlardır. 
ı.u suale, hadisenin bir Fransız • 
~liz .meselesi olacağı cevabı ve
lı ıştır. 

1 
erlin siyasi mahf!llerinde, Fraıı. 

anın arazisini müdafaa edeceği 

hakkında Mareşal Peten ve Ami
ral Darlan'ın sözleri hatırlatıl • 
maktadır. Her millet için mukad
des olan bu hakkı Almanyanın 
Fransızlara vermeğe hazır oldu. 
ğu beyan edilmektedir. 

GÖRİNGİN GÜNDELİK 
BİR EMRİ 

Mareşal Göring, Alman hava 
kuvvetleri Başkumandanı sıfatile 

Girid muhariplerine hitaben neş

rettiği gündelik emirde bilhassa 
demiştir ki: 

cSevinç ve iftiharla dolu olarak 
Führer'~ emirlerinin yerine geti. 
rildiğini söyliyebilirim. Sözleri -
nin hakikatini bütün dünya önün. 
de isbat ettiniz: cZaptedilemez bir 
ada yoktur.• 

SIRP TOPRAKLARININ 
İŞGALİNDE BİR İHTILAR 
cTaymis• gazetesı, Almanya ta

rafından hem Bulgaris\ana, hem 
İtalyaya vadedilen Sırp toprakla. 
rının işgali sırasında İtalyan ve 
Bulgar ~skerleri arasında kavgalar 
çıktığını bildirmektedir. Bulgar 
hükiımeti bu hususta Alman hü
kiımeti nezdinde protestoda bu. 
lunmuştur. Bu ihtilaf yüzünden 
Sabrany::ı meclisi reisi Mu~anof is
tifa etmiştir. 

SOVYETLER YUNAN 
ELÇİLİGİN1 TANIMIYOR 

Sovyetler Bırliğl, Yunanistanın 
hükümranlığını kaybetmiş olma
sından dolayı, bundan böyle Mos. 
kovadaki Yunan elçiliğini tanıma
dığını bildirmiştir, Bu karar, Yu. 
goslavya, Belçika ve Norveç elçi
likleri hakkında alınan kararın 

aynıdır. 
Yugoslav elçisi ve elçilik me • 

murları Moskovadan ayrılmışlar
lerin yavelerle tahrif edilemiyece
dır. 

Darlan•m beytnab 
( 1 ine! Sahifeden Devam) 

hükiımetine istifaların! vermişler

dir. 
Bütün memleket matbl·atında 

Amiral Darlanın mahut beyana 
tına karşı duyulan infial devam et. 
mektedir. Ankara ve İstanbul ga
zetelerinden başka, hemen bütü!l 
vilayet gazeteleri, umumi nefret• 
tercüman olmakta ve TürK istık. 
lal mücadelesinin şehameti kar -
şısında Lu kabilden •avrulan ve 
savrulacak hezeyanların hiçbir 
kıymeti olmadı~ı. tarihi hakikaL 
ği anlatılmaktadır. 

HAR P VAZİYETİ 
i
l 

U!k (1 inci Ba.bifod•n Devam) . 
~ •!eri almak ıçin Almanya V~ 

1 ransasına silahlı yardımda bu-
~nınay1 teklif etm~tir. Hakıkat 
~dur ki İngiltere şimdi Suriyeyi 
~·gaıe teşebbüs etse de eski.sine 
lııhetıe daha büyük bir mukave-
~tle karşılaşacaktır. Almanlar 
;ıeıltz kuvvetlerini iki cepheye 
hrınak ve Mısırdaki kuvvetleri 
~Ytflatmak maksadile İngilizleri 
Ufiye hudutlarında meşgul et
~!, Filistin ve !Irak bölgelerin· 
" kıt'alar bulundurmağa mecbur 
~llıeyi güzel bir fırsat bilecektir. 
~~ır!ığı noksan ve kuvvetleri az 
~ Ingiltere için Orta Şarkta 
~~lldan daha mahzurlu bir vaziyet 
abıitr mi?, 

~.Irak harbi başladığı. zaman, Su
,'l'•nin işgalini lüzumlu görmfuı 
ı:- h~.rekete g~çilmesin[ ileri sür
~luk. İngilız matbuatının as
~i muharrirleri Suriyenin işgali 
) Uınunda şimdi müttefiktirler 
ltıe hu meseley~ dair yazı yazmakla 
lı c guldürkr. Ingiltere harp mec
h sı _l!lbtonların da geç kaldığı şüp
h ~tıdir. Almanların yaptığı işler 
'Y.,., hcsapt.r, riyaziyedir. Fakat 
.;lanın başını komşunun eliyle 
ı rııek, an'anesine müptela olan\ 
~'lilizler, islerinde hatiı kader ve 
lı 'adüfo epeyce yer bırakıyorlar. 

ı unla•ın en büyük hatagıdır. 

\i~Suriyeden Filistin veya Irak iS
h ~etlerinde büyük bir Alman 
l:ı ~ketı ş.mdilik varit olamaz. 
; •ratı:ı söyledğimiz v h'le, Girit 
~ e llodos üslerilc Suriye arasında 
,•~ ınuvasalası çok güçtür. H:ı
t' ltuvvetleri ile ikmal edilen kuv
eı.ıeriıı de deniziiırı büyük ha-

rektlere girişmesi k<>lay değildir. 
Vbyadaki Alman ordusunun va
ziyeti bunu göstermiştir. Suriyede 
vaziyet Libyadakinden daha çok 
müşküldür. Ancak Almanlar Su
riyeye yerleşmeğe devam ettikçe, 
İngilizler Irak ve Filistin hudutla
rıru ihmal edemiyecekler, hiç ol
masa müdafaa kaygısile kuvvetler 
bulundurmağa mecbur kalacaklar
dır. Fakat donanma bu müdafaa 
vaziyetinden çok zarar görecek, 
belki de Hayfa ve İskenderiye su
larında barınamıyacaktır. Biz yal 
nız Mısırın ve !rakın muhafa.ası 

iç'n değil, ayni zamanda donan
manın hakimiyeti için de Suriye
nin işgalini lüzumlu görmekteyiz. 

Aksi takdirde Kıbrıs adası da is
tilaya uğrar V1! Suriyede yerleşen 
Alman hava kuvvetleri Hayfa ve 
1skenderiye limanlarını ve İngiliı 
donanmasını rahat bırakmaz. Sü
veyş kanalı hava bombardımanla
rına daha Çok maruz kalır. Kıbrıs 
adası Girit ve Rodos üslerinden 
değil, Suriyeden daha kolay istiHi 
edilebilir. Almanların böyle l".a
reket etmesi muhtemeldir. 
Şu halde İngiltere Suriye me

selesinde müdafaayı kabul etmek
le yine bata işlemiş olacaktır: bu 
sebeple ~ kalınnuş olsa da İn 
gilterenin Suriyeyi ,jşgal ctmesı 

askeri bir zarurettir. İngiltere , 
Orta Şarkta yalnız bir cephede 
harbe devam etmek gayesini ta
kip elmelıdir . Ancak bu sayede 
Şark! Akdenizde ve Libyada Mı
sırı ve Süveyş kanal• nı müdafaa 
edecek kadar kuvvetli buluna.bilir. 

Son Tel.~-r~Fla:.-· 
2800 Y enizelan· 
dalının akibeti 

mechul 
Velligton 4 (A.A.) - Yi!ni Ze

landa Başvekil vekili Naş, Giridin 
tahliyesi esnasında 2800 kadar 
Yeni Zelandalının lik.ıbetinin meç
hul kaldığını söylemiştir. Binlerce 
Yeni Zelandalı Mısıra gelmiştir. 
Bunların içinde 768 yaralı vardır. 

Amerika gemi in· 
şaat fabrikalarında 

Vaşington 4 (A.A.) - Bahriye 
• azm Knoks dün gemi inşaatcıca. 
rının önünde konuşarak, harp ge- / 
mileri inşasında bir mucize ta • 
hakkuk ettirilmek lazım geldiğim 
söylemiş ve tezgahların günde 24 
saat çalışmalarını istemiştır * Kahire 4 (A.A.) - Bütün cep. 
helerde vaziyette bir değişiklik 
yoktur. 
tr ....... "'---""ld ..ımm..u.r=- .LUJ..-.U.. 

Oörtışmeıerin 
EhemmlyeU 

(1 ine! Sa.b.Ueden Devam) 
lenmemcktedir. 

Mın-eşal Petenin reisliğinde sa
bahley:n yapılan toplantıya Ge
neral Veygand da iştirak etm~tir. 
Sabahki celsede İngiliz - FranslZ 
münasebetlel\llin görüşüldüğü sa
rihtir. Bu toplantıda Darlanın ma
lum beyanatından sonra İngJiz -
Fransız münasebatı hükı'.ımetçe 

tetkik edilmiştir. 
Bu iki içtimada Darlanın hazır 

bulunup bulunmadığı ibilinme
mektedir. 

Olrldln g'llzel merkezi 
(1 inci Sa.bileden Devam) 

terinin Girit şehirlerini tahripte 
gösterdiği ctarif edilmez, vahşeti 
anlatmıştır. 

Dimitrakakis, demiştir ki: 
•Giridin müdafaasız güzel mer

kezi art:k mevcut değildir. Şehrın 
gördüğüm en oon manzarası, du
man tüten muazzam bir enkaz yı
ğını olmuştur. Bir tek duvar ayak
ta kalmamıştır. Şehrin Türk ca
mileri ve Yunan kiliseleri, hak 
ile yeksan edilmiştir. Nazi tayya
recileri vazifelerini mükemmel su
rette ve Führerlerini memnun e
decek bir tarzda yapmışlardır. 
Gördüğüm en hailevi manzara bu 
kanlı tahripten sağ kalmış olan ve 
gayrimevcut şehir karşısında şaş
kın, sükut içinde uzaklaşan birkaç 
sivil olmuştur. Tahliye edilmekte 
olan Yunan yaralıları gruplan gör
düm. Bu yaralılar, kend1 ızt:rap
larını unut.arak cya<asın Yuna
nistan hürriyeti. diye bağırıyor
lardı. 

Halk:n maneviyatı hiçbir za"llan 
düşmemıştir. On beşinden yetmı
şine kadar her yaşta ve her sınıftan 
siv: ııer ellerindeki bütün vasıta
larla Almanlara hücum etmişler
dir. Resmoda ve Kandiyede müte
addit paraşüt~ülerin Yunan top
rağına basmakla ölmeleri bir ol
muştur. 

SarlyeDln işgali 
(1 lnol Sahifeden l>nam) 

bulunmaktadLr. Başta Hür Fransızlar 
olmak üzere Suriyenin derhal işgali, 
hemen yapılmalıdır. 
Eğer İngiliz hava kuvvetleri, Ha

leplen Haytaya kadar bütün Şarki 
Akdeniz sahili boyunca sağlam suret
te yerleşirse, Irak'ta ve Basra körfe
ı.ındeki. sacıam üslem mü.zahereti ile 
Kıbrıs ve İskeıı '" ' ::l' İngiliz deniz üs
~ü eınniyette oı.ac.: ....x~ır. Suriyeyi işgal
de geç kalmak ve Almanların Suriye
ye yerleşmesine müsaade etmek, her 
,.,., tehlikeye koyacak\u". 

fırınların 6aflnda 
(1 ine! Sabifrden Df'vam) 

lardM> lhtiy..,ta.rınd:uı fazla e1<m<k 
alnuya rtrl\IB41erdir. Halbuki bu 4e
kilııolc bir t('la.,"3. hiç Ji.izum yokLur, Bu 
saha.il Viliyd ve Be1ediye erkoinı bu 
husosiıı> bhe ,u malüma.lı -.n41..-
dir: 

c- Bazı kt.-lerln dW.lliltlm bu 
t.N~ yt""rs.i? Vf' havrf"t edilf'('ek bir va 
'L:yetıir. Biz filvaki bô7le bir dttııE":me 
yapmayı dü'iüı:ni~ oırur., Fakat daha 
güt·iinü bDP 1ıtarır1a..,.hrmL<t df"~tll.z . 

v....ı .ı.nmı. buKıi.nı...d~ yapıl"<"Lk 
d-rj'ildir. Avni zamanda. 24 saat fl.rJJl
lann okm<ll< ~·k•l'llUY1!<'>kı. vı.-sa.LU 
nakıty .... ~ı ı.ınnly-il Mh...-J<.ri ete 
mübalalahdır, Bb. &ncak 5 - G sa&t 
devam etn"tf4ç iiır-rf': bu ş<"kiJdf" bir de
nftnt' yaımııatn. ta..q.VYtB" edlyoro7 ·• 

Bir hd imi davet 
L<bn'bHI Cümhuri)"el MiOıld~ 

mihtın.ıe.ıı: 
İstanbulda r>iduğu anlaşılan F..drc::ııit 

HtJtim r.tuavini Demir Dainin memu
r~ müracaat.. 

Cenubi Afrika 
kuvvetleri Lib 
yaya gelecek 

Kap 4 (A.A.)- Cenubi Afrika 
Birliği Başvekili Mareşal Smuts 
Şarki Afrikada bulunan Cenu:bt 
Afrika kuvvetlerin:.n yakında Şi
mali Afrikada da muııoı;ıam Alman 
kuvvetlerile karşı karş,ya gele
ceğini beyan etmiştir. Mareşal 
dem~tir ki: •Yalnız devamlı bir 
gönüllü hareketi lazımdır .. 

Erdün'ün 
Irak harekatına 

yardımı 
Amman, 4 (A.A.) - Irakta Raşit 

Ali i."yanının tenkiline muvaffakıyetle 
iştirak eden Glub Paşa Amn1an'a dön
muştür. Emir Abdullah kendisine 
resınen hoşAınedi beyan etmiştir_ Mihr 
verin porpaganda servisi bir çok de
falar Paşanın ıııakt ul d~tüğU.nô bil
dirmişti. 

Diğer taraftan F.miT, FilistindekL 
İngiliz Yüksek Komiserine de Irak 
harekfttın1n muval.!akıyetle neLcelen
mesinden dolayı bir tebrik telgr ıfı 
çekmiştir 

* Çunkmg, 4 (A.A.) - United: ja
pon bombardıman tcı.yyarcleri, Çun
king'e şiddetli bir hücum yapmlŞlar ... 
dır. ölü miktarı 200 kadar tahmin e
dilmektedir, * Kudüs, 4 (A.A.) - Buraya ge
len bir habere göre, Asilerin rehine o
larak tutlukları Irak Peıroleum Kum
panyasının bütlın Avrupalı memurları 

serbest bırakı.lm19tır. 

ÇÖR Çil 
(1 iııot Sa.Jufcd<n Devam) 

ıatmıştır. Ruzvelt'in, Vaynant ile gö
rüşmeleri İngili~ Başvekili ile görüş
nıesi kadar ehemmiyetli addediJiyor. 
Vaynant Cörçil'in Atlantik. muharebe
si hakkında tahminlerini de beraber 
götürmi.ıştür. Deniz devriyeleri mem ... 
nuniyet verici netice temin etmezse, 
Ruzvelt daha ciddl tedbirler alacak .. 
tır. Bu tedbirler gizli tutuln1aktad1r. 

Ruzvelt, devriyeleri teftişten dô
nen Anıiral King ile görUşınü.şltir. Ka
bıne teviı:allde bir toplantıya çajin
lacaktır. 

Brenner mtlllkab 
(1 ine! Sahifeden Den.m) 

te ise de, müla!:atın esas hatları 
ilk şüph~ •·e sisten sıyrılmış gibi 
görünmekted ·r. 

cKoryere Deltasera• nın bir m~
kalesi manidardır , Bu gazete bil
hassa diyor ki: 

•Herşey, bu mülakatın son de
rece ehe=i~ etini göstermekte
dir. Bu müiiıkat alelade askeri mü
killeme çerçevesinden ç.km!fitır. 
Askeri hadiseler ıçinde bir Avru
pa sulhunun itaru gibi bir inkişaf 
beklenebilir .. 

Romada ÇLkan cTribuna> gaze
tesi, Brenner mül.lkatı esnasında, 
Avrupa için bir sulh ihtimalleri 
tetkik edilmiştir. Bunun için mih
ver devletlerinin nihai zafer de 
kazanmaları beklenmiyeccktir. 
Musolinı ile rabıtaları malllm 

~lan cCi.ornale Ditalya, da, Bren
ner mülakatında Avrupanın ye
niden inşası meselesinin de gö
rüşüldüğünü yazmaktadır. 

Kont Cianonun gazetesi olan 
•Telegrafo• diyor ki: cBrenner mü
likatı Jıadiselerin inkişafı bakı
mından esaslı ehemmiyeti haiz
dir.• 

.Koryere Dellasera. n'n Nev
york muhabJ"i diyor ki: cBrenner 
mülakatı, Avrupanın yeniden in
şası bakımından Amerikada derin 
aksülameller yapacaktır .• 

Havas - Telmondiyal şöyle di
yor: •Avrupa kıt'asında sulhun te
si'i pek tabii olarak mihverin bu
günkü harp müşküllerini hafiflet
miyecektir .. ___ ..,.. __ _ 

Ak denizde 
(l lnol Sııhifod• Denin) 

Neşred'len tebliğde, dahili ted
birlere ait meseleler:ıı müzakere 
edildiği söylenmekte ise de, beynel
milel meselelerin ele mecllsin dik
katinden geçtiği şüphesizd.r. Am
ral Darlanın beyanatı Frans:z politi 
kas'n:n istikametine bir işaret ad
dedilmekte -'.fr. Beynelmilel vazi
yette yeni bir hamlenin beklendi
ği şu sırada, Fransız politikas:nın 
istiknıreti taa,-vün etmiş olacak
tır. Brenncr miilabtı, Akden!zde 
başlıv~cak gibi görünen bu ham
lenin b r mukadrl rnesidir. Bu 
serait aUında Fransan n Afrika
daki uml:mi delgesi General Vey
gandın mütale~ıru sormak icap 
e t.ıniş ti&-

Brenner Müla
katından sonra 

(Başmal<ald<n Dc\:am) 
rupa kıt'ası üzerindeki de\'letler 
giıya mihverle sulh akdetmiş o
lurlar. Fakat, bunun Anglo - Sak
sonluk alemini tatmin etmesi ve 
onlar hesabına bir sulh müzake
resine başlanmasına ve neticeye 
varılmasına imkôn vermesi çok 
şüpheli ve batta hayalidir. 

Almanya, kendi işgal ve tahak
kümü altında tuttuğu devletlerle 
umumi bir sulh anlaşmasına varsa 
dahi; İngiltere ve Amerika her
halde böyle bir anlaşmayı kabul 

etmiyeceğine göre; mihverin ba 
şekildeki vaziyeti; Anglo - Sakson 
mücadelesine mukavemet etmek 
mecburiyetini tekrar ayakta tut .. 
caktır. Bu mücadele \'e mukave
met safhasında belki de Almanla
rın istediği kül halinde hütün Av
rupalıları Anglo - Sakson iılemi 
karşısına çıkarmak ,.e mücadele 
yükünü bütün omuzlara taksim 
etmektir. Bu takdirde de harbin 
şu ihtimallerle inkôşafı lazundu: 

A- İngiliz adalarına karşı harp 
B- Atlantikte harp 
C- Sovyet Rusya \ e Japonl·a

nın yaziyetini tayin 
D- Akdeniz ,.e Afrikada harp 
İngiliz adalarına kar~ı harbet

mek ve muvaffak olmak filhakika 
harbi yarı yarıya bitirir. Fakat, 
Britanya adalarının Girit gibi ve 
Girit şeklinde istilası imkansız ol
muştur. 

Atlantlkte harp donanmaya 
muhtaç harptir. Farzımuhal ola
rak Japon - İtalyan - Fransız -
Alman - İspanyol donanmaların
dan mürekkep bir Ehlisalip do
nanması dahi bu rnziycttc birleşe
cek olan İngiliz - Aınerikan donan• 
ınalarına faikiyet teın'n edemez. 

O halde gerek Brenner mülaka
tı, gerek harbin yeni istikamet ih
timalleri üzerinde umumi bir ne· 
ticeye varmak için Bitler - l\1uso
lininin bütün ihtimalleri tetkik 
ettiklerine ve fakat harbi umumi 
bir sulha vardırmak için daha 
mücadeleye devam etmek veya 
terki silah eylemek neticesine n
sıl olduklarına kan~at getirmek 
lazımdır. 

Bizim sahsi kannatimİ7e göre; 
Almanya,· Fraruıa ile kendi ve İtal· 
ya arasındaki meselrleri Brenner 

müliıkatında bir neticeye bağla
mak istedikten sonra; bilhassa iki 

nokta üzerinde durmuştur. 
1-Akdenizde ve Afrikada har

be devam 
ı.- Sovyet Rusya ile kat'i bir 

neticeye vasıl olmak. 
Akdenizde harp tekrar başladığı 

zaman hedefler maliımdur. Ya 
Suriye, Filistin, Mısıra şarktan ta
arruz olunacak, yahut ıla Cebeliit
tarık ile beraber Şimali Afrika, 
Garbi Afrika Fran'1Z ve İspanyol 
üslerine de yerle<ilrMk ;voluna 
gid'lecektir. Bunlar teker teker 
halledilmek istenerrği g'ibi; toptan 
da bir neticeye bağlanmak istene
bilir. 

Fakat, Sovyet Rusya il" kat'i bir 
neticeye vaS1l olmak noktasına ge
lince; bu ba~lı başına mühim ve 
tetkike muhtaç bir mevzudur. 

Alman:ı·an1n ht>salu aşikirdıT: 
Avrupa kıt'asında bütün zaferleri
ne rağm~n: 7.ayıfiıynn kendisi, 
kuvvetlenen Sovyet Rusyadır. 

Ya bu kuvveti kendisine teşrik 
ve riımetme«İ, yahut da bertaraf 
eylemesi Almanya için artık ha
yati bir safhaya ginniştİT, Çünkü, 
daha bir müddet ııoMa yani, İngi
liz ve Amerikalıların tecavüzi hir 
iktidara sahip oldukları pn; Al
manva hasımlarına n1ukavemet 
eyle~ek ve Sovyet Ru•vanın da 
ateşine maruz kalmamak, ~dal ve 
iptidai madde ihtiyadarini temi" 
eylemek için şark kıımşu5u ile 
bütün cn~işelerini 'r ihtinçla
rını şimdiden izale eylemek ve 
sağlama bağlamak durumundadır. 
Bu·i~e: ancak ya miizakert", yahut 
da mücadele yolu ile halloluubi
lir. 

Bizce Brenner müllkatı birrıı'k 
sevleri lıalfotmek i•tcmesine TBğ
;;,~., görülüvor ki. diinvadaki her
cümeri izale etmrl; ve lcnt'i neti .. 
cesine vardırmak balomından hiç 
bir<<'Y halletmc~e yarar de1;ildir. 

Bu itibarlR, umumi miicadelr a
rasında tali haıı noktalar halleılil
miş . Fransız - Alman • tıalynn iş
birliV,' '•eyll anla m:tçı bir neticeye 
'\'arılmlmıs ol•a dnhi; önümüzdeki 
giinler kanlı \'e mikadeleli safha
lara gebedir. Ru gebeliğin şarkta 
\'e cennııta nasıl yeni lnk'şaflaT kay 
dcıleceğini ise: lıerhalde pek y•kın 
pnler zarfında görüp öğreneceğiz. 

ETEM iZZET BENiCE 

RAP -. 

Bir Casusun 
Gizli Defteri 

No. 30 
Yazan: Fnıncu Maclııırıt Çeviren: lskendtt F. SERTEW 

Sevgilisini düşünerek uykusu kaçan 
aşıklar gibi zarfı merak ediyordum 

arızaları örtmekten başka birşey 
yapamam. 
Kadın bir kadeh fBinPanyayı 

güç içti.. 
- Affedersiniz .. randevum var. 
D'.ycrek yanımdan çekildl 
Kadının hakkı vardı. Tek bı-

yıklı, gülnüç bir erkekle yanyana 
oturan bir kadının zevkinden her
kes şüphe edebilirdi, 

Aksi şeytan! Bıyığım nasıl ve 
nerede düşmüştü?. Şimdi ne ya
pacaktım?. 

Garsonun - geldiğim dakikadan 
beri - yüzüme dikkatli ve manalı 
bakışlarının sebebini şimdi anlı
yordum. 

Buradan kalkıp gitmekten baş
ka çare yoktu. 

İite bu benim için affedilmez 
bır iskandaldı. 

Derhal hesabı görerek kalktım . 
Bir telefon santralına girerek, 

çarçabuk b :yıvımı tamamladım. 
Yolda giderken o - Bu bir reza

lettır.. Bu münasebctsizli~ hiç 
b'.r zaman unutmıyacağım. 

Diye söyleniyordum. 
O gece fazla dolaşmadım .. oda

ma g!rlip yattım. Zarfı ha.la merak 
edivordum. 

Sevgilisini düşünerek uykuru 
kaçan aşıklar gibi, ben de mahut 
zarfı düşünerek uyumağa çalışı

yordum. 
Sağa sola dünerek dalmışım. .... 

Ertesi sabah .. 
Elimi, yüzümü yıkadıktan sonra 

eski kılığ:ma girerek pansıyondan 
çıktım. Sabahleyin iştiham yoktu. 
Bir çay bile içemem~tim. 

Geceyi ihtilaçlar, korkulu rüya
larla geçirmıştim. 
Doğruca İspanyol güzelinin pan

siyonunda soluğu aldım. Tam vak
tınden on dakika önce orada bu
lunmuştum. 

İspanyol Madamı beni bekliyor-
du. 

Misafir odasında oturuyorduk. 
Llf olsun diye söylendim: 
- Gec:kmedim, değil mi Ma

dam?. 
- Hayır. Vaktinde geldiniz. Fa

kat, henüz on dakikamız var. 
- Canım, artık üzmey:n benl 

Geceyi uykusuz geçirdim, Merak
tan çatlıyorum. 

- İyi amma.. on dakika, ica
bında büyük bir zaman mefhu
mudur. Bu on dakika iç'inde pek 
çok şeyler olabil r. Mesela bir 
fabrikanın bombalanması, bir tren 
köprüsünün berhava edılmesi, bir 
tünelin çökmesi on dakika bile 
sürm<'z. İşte, bu kadar konuştuk. 
Henüz aradan iki dakika bile geç
medi. D1ha sekiz dakikam·z var. 

- •Nevyork Casus Mektebi, n
de dakikaların, saniyelerin mana
sını öğrenmiş ve bu mevzuda pek 

çc-k tecrübeler yapmıştık. Ma
dam!. Fakat, şimdi mektepte de
ğiliz .. 

- Hayal da bir mektep değil 
mi?. Mademki, hayatta muvaffak 
olmak için, mektepte okudunuz. 
Şimdi bayatta bunları tatbik e
deceksin iz.. 

Saate bakarak iJave etti: 
İşte, henüz altı da!rikanm 

var. 

Madamla ltonllf\Ukeıı, kapı ça· 
lındi. 

Ve biraz sonra • yani selı;iz on 
saniye sonra - içeriye genç ve 
güzel bir kadın girdi. 

Bu kadını, harici tuvaletlle hü
viyetini değiştirmiş olmasına rağ
men, tanımak istiyordum. 

Genç kadın beni görünce gülüm
sedi. 

Ev sahibesi cidd! blr ta'Vll'la ba-
nadöndü: 

_ Katibe-.mi size tanıtmak 11-
terim: Matmazel Eliza .. Madrid:n 
en asil ailelerinden birine men
suptur. 

Gülmemek için kendimi güç tu-

tuvordum. 
İspam·ol dilberleri iki! m~ti. 
Bu k1dın, pansiyon sahibinden 

daha r,ençli. 
_ Tesekkür ed~m Matmaıel. 
Dl'<lim. Fakat kenrlimi ne diye 

prezante edeceğimi b:lmiyordıım. 
E'· sah ;besi be'li bu müşkül va

zivetten kurtardı : 
- Bcr sarap tacl:rinin <>J:ludur. 

Mösvo fan , kot:m-0T)('lit bir a·lenin 
çocuğudur. İngili:tce bilir. çünkü 

babası İngilizdir. Fransızca bilir, 
çünkü anası Liyonludur. Kendisi 
Madritte doğmuştur. Şimdi Pa
riste yerleşmek istiyor. Garip iti
yatları vardır: Mesela, bıyıklarına 
ufak bir saçkıran rahatsızı il• a· 
rız olmuş. Sun'! bıyıkla dudakları
nın üstündeki arızaları kapamak 
ister. Onu bundan dolayı mazur 
g~rnıemek kabil değil~ir, 

Sonradan gelen Matmazel gül
dü: 

- Şüphesiz, Mösyö jan da her
kes gibi kusurlarını örtmek ve 
kimseye göstermemek mecburh·e
tindedir. Fakat, hazan bıyığının 

bir ni düşürmesi kendisini çok gü· 
lünç vaziyete düşi.\rüyor_ 

Ev sahibi ile gözgöze geldim. 
Gülüştük_ 

- Matmazelin hakkı var, dedım, 
Paris fabrikalarında arlı k hıle baş
la~ .. Bunda benim suçum y,>k. 
Paristen aldığım bır şı.şe tut l,:alın 

çcık sulu çıkmas~ bıyığ.mm birini 
dılşürmeğe ves.ıle oldu. 

(A.r1ta• yar\ 

Üç kişinin ağır 
surette yaralan
masile neticele-

nen üç kaza 
Yediku~e Hacımiralay sokağındı 

Madam Sanarik pansiyonunda o
turan tesviyeci Cihat Karayaz dün 
gece, vatman Ahmedin idaresin. 
deki tramvayın arka basamağın
da giderken, İmrahor sineması ö. 
nünde atlamak lıitemiş, karanlıkta 
yol üzerindeki elektrik direğini 

görmiyerek çarpmış ve biiı yarıl
mıştır. 

Cihat Karayazın yarası ağırdır. 
Kendisi tedavi için Cerrahpaşa 

hastanesine kaldırılmıştır. 
SARHOŞLUGUN SONU 

Büyükadadı oturan Kazım sar. 
hoş bir halde, Beyoğlunda Galip
dede caddesinden geçerken, dü:; • 
müş ve başından ağır surette ya
ralanmıştır. 

DUVARDAN DÜŞTÜ 

Galatada Çıracı sokağında Ay
şeye ait bir duvarı yapmak ıçin ça. 
l43n Ali, muvazenesini kaybede
rek duvardan düşmüş ve başında!l 
ağır surette yaralanmıştır. 

KOLUNU KAPTIRDI 
Feriköyünde Baruthane cadd~. 

s!nde, 153 numaralı evde oturan 
Mahmut Şi~lideki kadife fabrika
sında çalışırken, kolunu makineye 
kaptırmış, yaralı Şişli hastanesıne 

kaldırılmıştır. 

Ağır IDÇ lşlly&D 
aıkerl memurlar 
Ankara, 4 (Hususi Muhabirunlz Bil· 

diriyor) - İhtilia, irlilcAp, itaaWzlık 
ve muhilli tıa7siyet ve namus bir cü
r(im).e atır hapil veya o derecede ~ 
za:yı müstelzim bir fiilden dolayı mu
hakeme altına alınen z.ıabitan, memu
rin ve menaubbıi aak•~e hakkın
da eon tahkikatın açılması kararı ve
rilince bu kııbll suçlular muhakeme
nin netlce&i beklenmeden Milll M!ida· 
faa Vekiletlııce derb.al açıla çıkanla· 
caklardır. 

MDA!atb ede'blyat 
••••'büuı 

tl'slr:üdar Halltevi Dil Edebiyat Su
besl Türk Kalıramanlığı mevzuu ü· 
zeritlde bir milkifatlı edebiyat mt1· 
sabakası açmıştır. 

JCa.yıt milddetı 1 Ağustos 1941 Cu• 
ma ııunu akşamına kadar uzat.lmıı;ur. 

Bu mUnasebeUe yazı aahiplerin~n 
gönderecekleri Ştir, Hllclye, Pıyes ve 
Türle kahramanlığını belirten her nevi 
yazıların me:zkür tnrihr karlar Dil E
debıyat $ubelli Başkanlıİi!fla gı;ndml· 
me>i tl'alrndar Halkevi Reislilindeı> 
bildirilmektedir. ------

lbrahim Pıışa 
(1 tnr! Sablf..ıon Drvam) 

belttln İbnı.han ~ s"""ow. alt ol
dutu:n• idılb t"dtf'dı: yıkılma. t,lııe ma· 
ha lif olan ">laarlr V el<iıl~tt Tarihi A • 
b~lerl l\luh.afa.sa RW'o ·unun :\offt.l'n 
~*'- Çf'tinbş, u-ınn tıe-tklltlf'rden son
ra elde ~ttli! tarihi v...;kalan · alık&• 
darı.ra vo~tlr. isWıbııla oon ..,u
"'1<1• Maarif Vrltitl lla&11n Ali ı1icrl 
de b!zzaıl bu h-la Y•rın.ı., t..ıkfkl.., 
J'apnll! ft' D~ İbra.hi:m Pa.ş:ı Sa.
rayına ali olduiu ı.atı ol:ıra anlap
lan bara.belrrill 1ı1uın=ı- kani" 

ı-•-
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lta:yanlar tellalla herkesin elindeki silahı 
sekiz liraya alacaklarını ilan ettiler 

Merkezden yapılacak yardımla 
lr.uvveUenınce yine Allahın iznile 
onları denıze doker, ~m namu • 
sumuzu kı:r'anr hem de alçak 
hğ:.n intilr.aııııru alırız• 

Demişti. 

Azlzlyedekı Osmanlı ordugahın
da mıralay Neşet Bey harekatı na. 
sıl idare t'deceğini kararlaştırır • 
lr.en Paris sefareti ate§emiliteri 
erkanıharbiyc binbaşısı Fethi Bey 
memuriyetinden ayrılmış, Mar -
•ilyadan bir vapura atlamış, doğ. 
ru Cezayire geçmış. oradan da 
Trablusa lı"lerek Azlziyedeki or • 
dugaha iltihak etmişti .. 

Bu genç ve ateşli erkanıharp za
bitinin iltihakı, Osmanlı ordusu-? 
nun maneviyatını çok daha yük. 
aeltmeğe amil oldu. 

F'>!thi Bey, miralay N ~et beyle 
başbaşa vererek İtalyanları Trab. 
lı:.s şehrinin çerçevesinde şimdilik 
nasıl tesbit etmek mümkün oldu
ğunu izah ve bu hususta lüzumlu 
tedbirleri sür'atle aldırdı. 

Sünusi millslerl, eski kuloğlu 
ocak1arı mensupliın gibi, çöl müf
rezeleri teşkil ederek derhal faa. 
liyctc koyuldular 

Daha Trablusu llk ıstila gecesı 
dehşetli bir baskına uğratan bu 
mıifrezeltt İlalyanlar.ı buradaki 
pabucun nekadar pahalı oldu • 
gunu ılk hamlede ve ilk anda pek { 
.;.ıa anlatmışlardı. 

İtalyanlar şehre hakım olur ol· 
maz telJAI çıkardılar .. Hekesin e
lindekı silahı sekiz liraya alacak. 
l;ınnı ilan ettiler .. Milis olarak 
vaktıle Osmanlı hükı'.ımeti tarafın. 

dan silahlandırılmış bulunan, son
radan bu sılahları ellerinde bulun
duranlarla bir kısım yerli jandar. 
malar, Hasüne paşanın ve maiye. 
tinin teşviki ile bu Osmanh siıah
larını sekizer liraya satmağa ko • 
yuldular. 

Fakat iş umdukları gibi netice 
vermedi. İtalyanlar, aldıkları si. 
l~ tılann bedeli olarak tüfek sahıp. 
ler e para yerine bir temiz da· 
yak attılar, ve koğdular .. 

Trablusta istila ile beraber baş
lıyan cinayet ve zulüm çabucak 
genişlemişti. Vilayet konağına ge. 

!ip yerleşen yem l!alyan vali ie. 
rik amiral Rafacl Boo a, bır be· 
yanname neşret! .• Osmanlı hüki, 
metinin hapıshaneıerc koyduğu 
mahkü,,..lann salıverileceğini, u. 
mumi af tliın edildiğim bildiren 
bu bcyannamtdc. halkın İtalyan 
otorites':ıc tamamen itaat etmesi. 
ni, çöle çekılen Osmanlı kuvvet
lerinin İtalyanlarca düşman telak
ki edildiği için halkın da bunu 
böyle kabul eylemesini istiyen 
maddeler mevcuttu .• 

Trablus, daha işgal edildiği gün, 
içtndekl hainlerin yüzünden ça • 
bucak İtalyan hüviyetine bürün. 
müş, bu beyannamelerin sureti 
meydanlarda, mahalle aralarında 
Hasüne ve adanılan tarafından o
kunularak alklşlattırılmış, İtalya 
Krah için: 

- Yaşasın! 
Nağralan etrafı çınlatmıştı. 

_4_ 
ilk muharebeler 

Osmanlı harp tarihi, 1911 Os • 
manlı. İtalyan muharebesini sa • 
hifclerine geçirirken bır devlelın 
ihmali yüzünden uğranılan fecı ne
ticelerle birlikte T Lirk ırkının asil 
kanma uyarak gırıştığı döguş -
!erde nisbet ve kemmiyet tanıma. 
dığını, çoğa ve üsl<ln silAhlara kar. 
şı ruhu, gücü ve ~ umruğile dahi 
muzaffer olmasını bildiğini be!ır
ten hadiseler karşısında kalmıştır. 
Osmanlı devletine büyük bir 

mağlubiyete ve Afrikadan el çek
meğe sebep olan 1911 harbi bu 
noktadan ayrıca bir tetkik mevzuu 
teşkil eder., 
Şimdi bu mevzua, tefrikamızın 

en heyecanlı kısmına girerken 
Aziziyedeki Osmanlı ordusunun 
vaziyetinden bir parça bahsede • 
lim. 

Trablus valisi İbrahim paşayı, 
İtalyanların tazyıkl ile dahn ilk 
1911 yılının başında merkeze cel. 
beden Sadrazam İbrahim Hakkı 
paşa, buraya yeni ve otorıtcr bir 
vali tayın edecek yerde, vilayeti 
Besim Beyin vekAletile idare et
meği muvafık bulmuştu. 

(Arkan nr) 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu.' Tarihi: 1888 

Sermayen: 100,000,000 Türk Lira91 
Şnbe ve Ajans adedi: 265 

ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para lifriklfrenıere 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
Ziraat BanluısıMa kumbaralı ve ihbarsız tuarrul hua~Iarında • 
u 50 lirall bulwı.anlara ıeaeM 4 defa çelıilecek kur'• ııe qaiıdald 

plana ıı:öre iıu:u.iye datıtılacaktar. 

4 ... , 1.008 Liralık 
4 • 581 • 
4 • 251 • 

40 • lOI • 
100 • " • 
120 • • • 
1$0 • ıo • 

t.000 
2.0(IO 
LVOO 
4.008 
5.000 
4.808 
ı.200 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

nlKKAT: Hesaplarındaki ııaralar bir 11ene ıçınde ~O lıradan 
~~ıtı düşmıvenlere ıkramiye cıktıtı takdl?de 'f• 20 fazlasile verile
c~tir. Kur'alac senede 4 defa: 1 Eylül, 1 Birinci!Wıun, 1 Mart 
ve 1 Hız'ran tarihlerinde ç.ıtilecektir. 

.. .....,,,, 

Tercih: Sizi aldai.mıyacak .., doğru hakikat ,.,.relidir. Külfet ve emek isteme
den tavuk suyu ile mamul bir komprimt\ muhtaç oldutunuz kaloriyi ve huzuru 
temin eder. 

BÜYÜK BAKKALiYE MAGAZALARINDA VARDIR. 
--~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

[ IST ANBUL BELEDİYES~ iLANLARI 1 
Anadoıuhisannda Yenlmaballedc Gök _deresi ilzcrindekl ahşap Göksu 

köprüsQnfm ıökUIOp yemden inşası açık eksiltmeye konuhnuştur. Keşif bedeli 
1687 Ur~ 10 kurua ve Uk teminatı 126 lira 53 kuruştur. Keşi! ve prtname Zabıt 
ve Muamelat Müdurlül:Q kaleminde göruleblllr. İhale 16/6/941 Pazartesi 
günü saat 14 de Daimi F.ııctirnende yapımcaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz 
veya mektuplan, ;,bale tarihinden 8 gün evvel Belediye Fen İşleri Mudürlüğü
ne müracaalla alacakları fenni ehliyet ve 941 yılına ait Ticaret Odası vesika ... 
1atiyle ihale günü muayyen saatte daimtEncfimende yapılacaktır, c4187> - .. - ·': ' '•"AGi"I.'-• 

Gayrimenkul Satış İlanı 
lstanbul Beşinci icra Memurluğundan: 

939/&070 a:ı:yılı dosya üzerinde Dr. Abdulvehabm Ahm~t kızı Ayşe Ar-ı 
manhrlao tahakkuk eden alacabnm temini için ba.cz"1 par&ya ('evrilmesine ka
rar verilen evsafı aıni:ıda yazılı Beyoilu Pangaltı llaltıskAr Gazi (Bliyükdere) 
cadd ı 11zerlnde alı:! 115 M. yenı 167, 169 kapı sayılı ve tapu kaydına göre va

\ıtlı, bir tar fı Tehaver Mardik apartımanı, bir tarafı Turmauda menzili bahçesi 

bir tarafı Surplk menzili, tarafı rabli umumi yol ile mahdut, Tcv&li bölme duvan 
m~temıl hnne ve ha:w; Pangoltı Haltskir Gazi cııddest üzcr.ııde dahilen ve 
kısmen işlenmemiş 167, 169 No. tajlı ve t:ımam• 10837 lira mubaınmen değerli 
kAgir bir bap apartırnan açık arUırmaya konulmuştur. 

Evsafı: Zemin kat, takı~ ve lakat işlcrunemlş bulunan demir kapıdan bir 
antreden geçlldlkten sonra merdiven başı ve bunun jttisalirıde odun ve kömürlük 

; için ayrılmış bJr yer ve ıokak kapısı yanında bir dükkAn yeri olup antreden son
. ra mozayik merdivenle çıkılan birinci katta bir koridor üzerinde döşemesi yapıl
ı mıı blr oda ycrt bir mutfak, hela. cephe kısmında bir odası olduğu; 

İkmci kat ta birinci lıiatın ayni olup yalnız pl~nda yapılmak üzere olan oda

nın d6$emeslz kapı ve pencere yerleri yapılmış bulunduğu: 
Üçüncü kat !kinclnaı aynidir. Dörduncil kat bir koridor u~erinde biri nata

mam ı..ti oda, bır çamn:;ırlık ve cepbıesin de zemini çini döşeli k3glr korkuluklu 
bir daracası vardır 

Binanın nezareti mükemmel, umum! merdi\reni moz.ayık, kapı ve terçeve ka
yıtlan tamam, muUak, hamam. belA ye rlerı henüz işlenme~ bir halde bulun
duğu; 

1-İıbu ga:rnmenkulun arttırma eartnamesı 10/6/941 tarihinacn itibaren 
5070 No. Ue İ!tanbul Beşinci İcra Da lr~ muayyen numarasında hereke
sin görebilmesi için açıkbr. İl.1nda 1'az.ılı olanlardan fazla malUmat almak isU

yenlcr, işbu artnameye ve 39/5070 dOSYa No siyle memuriyetimize müracaat et
melidir. 

.3 - Arttırm-9Ja iştirak için yukan da yazılı kı;:rmetlıı % 7 ,5 nbbetinde pe'1 

llı:çe•i veya mılJI bır bankanın teminat mektubu tevdi edileeelr:tir. (Madde 124) 

3 - İpotek ıahibi alacaklılarla dJğer alakadarlann ve J.rtifalt hakkı sahiple

rinin aayrimenkul üzerindeki haklarım, husu.sile faiz ve masrafa dair olan lddi

larının işbu il~n tarihinden itibaren 15 gün içinde evrakı nıüsbiteleriyle bir

likte memuriyetımize blld.irmelt:ri icabe der. Aksi halde hakları taJıU ıicili ile 
aabit olmadık,;a aat11 b<>delinin payıa, masından hariç lıialırlar. 

4 - Gösterilen ıünde arttırmaya iştirak edenler arttırma tartnamesinl o
lıiumuı ve lüzumlu malCımab aJ.ını:ı ve bunları tamamen kabul etıniı ad ve itibar 

ol\1..rıurlar. 

5 - Gayrbnenlıiul 1/719-lt tarihinde Salı günil saat 14 len 16 ya ka
dar İstanbul Be~ind İcra Mcmurluiunda üç defa balmldıktan sonra en çok ar~
tırana ihale edilir. Su kadar ki arllırma bedeli ııayrimcnkul için tanının edilmiş 
olan kıymetin en a.ı. % 7~ ini bulmak ve sa\13 istiycnin ola.cağına ru-.-tıanı olan di
fer alacak:ltl:ır o gayrimenkul ile temin edilmiş ise bu suret.le riıc;l\anı olan ala
caklıların mecmut1ndan fazla olmak ve bundan bnşka paraya ı;evırme ve pay
laştırma muratlarını te"'1v1lz etmek p.rttır. Şayet boyle bir bed•l tekli! edilmezııe 
"" çok rnt .-anın bablıüd~ b:ıltl olmak mere arttırma 10 gün daha temdıt edile
rek 11/7/0.1 tarihine te-..adQl eden cu-gün(I onat 14 - 16 ya kadar İstanbul 
Bf'şinct İcra t.temurluğuna arttırma bedeli ıa~ tatiyenin alacatına rOçh:ını olan 
a1acak.Wann mecmuundaR faıla olmtık ve l!>undan başka partıyA çevirme ve 
payla,tırnıa munflarını tecnvilz etmek ıartiylc en çok arttırana ihale edilir, 
Böyle fazla bir bedelle blıcı ç1lunaısa iAa le yapılmaz ve satış talebi. düşer. 

8 - Gayrimenkul k:endıs:ine ılıale olunan kimae derhal veya verilen müh
:et içiı'ıde pariıyı Vt!rmez.se ib.ale kararı fesholunarak kendlsl:lden evvel en yük:
:.ek teklifte bulunan kimse arzetmia olduğu bedelle almaıa razı olursa ona 
olmaz veya bulunmazsa hemen 15 gü.n mliddetle arttırmaya tıkarılıp en çok 
arthrana ihale edilir .. İki ihale arasndaki 1ark.ı fiat ve ıe~en günler için % 5 den be
sa• olunacak faiz ve diier urarlar aynca hükme hacet kalmalu.wn meıı:nuri.Te

t!mlzctı alıcıdan tahail olunur. (Ma<!de 133) 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olıirak yalnız tapu teraf harcıru. 1'1nni 
sen•llk vakıf thviz bedelini ve ibaW. 1ıia rar pullarını verm.,,e mecburdur, Mil
teraltim ve-rcıler, tenviriılt ve tanzifat ve dellaliye resminden mütevellit bele
dıye riı unıu ve müterakını vakıJ tcaresi alıcıya ait olınayJp at·tıırma bedelinden 
tenzil olunur. 

İşbu gayrtmenkul yukarıda g0sterlılen tarihle İstanbul Beşinci İcra Memur
!utu odasında işbu ilin ve fÖSt(rlleo. a'!'"ttırma ıarlcanıesi dairesinde ıatılacaılı 

,ııın olwıur. (39/15070) 13880) 

~ahlp ve ıı..m-rrlrl: Etem iu« BC 31CF., Neşrirat Direkl4iru: tev.ı.ot 

JtABABiı.ot· ~ Teıu..t• ~IalılıMü 

Jd.j\ ''f<j [ Güzel 
4 Haziran 1941 

18.00 

18.03 

18.30 

18.25 

18.45 
19.30 

19.45 
20.U 
20.45 

2LOO 
2LJO 
aı.25 

'22.ıo 

Prognım ve Mem1ek~t Sa•t 
A1an. 
Müzk. P('.Şıttv VP. SJZ SE<ma.
Jleri. 
Zlrnat Takvunı ve Toprak 
Mahsulleri Borsa!la, 
Kanıışma: (Dı,ş Pollliı... Hıl· 
di?->eleri). 
Çocuk Saati. 
Memlekt"t Saat Ayarı, ve A
jans Haberleri. 
MUzik: Kadınlar i'aslı. 
Radyo Gaz.etesl. 
Müz;k Bir Halk Türküsü Öj· 
reniyoruz - Haftanın l'ür
kt.i.sü Osman. 
Konuşına: Mcmlt·ktt Postası. 
Mw.ilı:: Öhnüş Güzel Eserler. 
.J..liizik: Riyascl'icümhur Ban
dosu (Şel: hısım Künçer). 
1. Rupprechi: Marş, 2. P. La
tome: La Feria (Suit: l, 2, ve 
8 üncü kısım) 3. j. Mayan: 
Denizde Geee (Bando için 
Senfoni), 4. F. Li.U. Konçer
todan Polonez Dan~ı. 
J\Jtizik: Solo Şarkı ve Türkü
ler. 

22.JO Memlelurt Saat A)'arı, ve A· 
lanıı Haberleri; ı:.ııam -
Tabvil.4t, Kambiyo - Nukut 
Borsası (Fiyat). 

23.00 Mtizik: Dans müzili. 
23.25/23.30 Yannkl Prosnm 'N 

Kapanq:. 

YABINK! PROGRAM 

7 .30 "rogram ve memlelı:et asat 
Ayan. 

7.33 Müzik: Hafif PI'Oll"Bnl (Pi.) 
7.45 Ajans haberleri. 

Sağlam 
ve iştahlı! 

Çünkü 

mı 
Kullanıyor! 

Çocuklannızı küçükten 
SANJN dit macununu 
kullanmıya, SANIN dit 
macunu ile günde üç de
fa diılerini fırçalamıya 
alıtbrmız. Gürbüz yetİt· 
melerini temin etmİf o
lursunuz. 

8.00 Müzlk; Hafit Programın De
vamı (Pi.) • 8.30/8.45 Evin SaaU. 

12.30 Program ve Memleket Saat 
Ayan. 

12.33 Müzik: H:ıtif Şarkılar ve Tür
kitler. 

12.45 Ajans Hııberleri. 
13.00 llfuzlk. Karışık Program 

(Pi.) 
13.15 Muzik: N:ıkııı Sema ve Saz 

Semaileri. ı 
13.30/14.00 Müzik: Karışık Prog

ramın Dovamı (Pi.) 

Kayıp aranıyor 

Harbi Umumi nihıcyetlcrU... doiru 
3 üncti Ordu memil milfettışliiJ Mü
dürlüğünde ifayı vazUeslnde Ordu su
baylarırıdan Bay Mı\hatın bayatta be 
aşnğıdakt ad ime lnc.1liyet namına 
acele müracaat etmE'lc>rı nca olunur. 

Kadtlıo1 Cerizl9t Haı.ırcııı.ı eokalı. 
50 No. BAHAETrVi 

1 Devlet Uemiryolları ve limanları işletme U. idaresi İlanları 1 
Muhmmen bedeli (250.000) ikı yüz elli bin lira olan 40.000 ton liny;t kö

mürü 17.6.941 Salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü il<r Ankarada idare 
binasında satın alıucaktır. 

Bu lı;e ıtnnek lstiyenler!n (13750) on üç bin :J'!Cli yıiı elli liralık muvak
kat teminat ile kanunun tayin ettttı wıdkaları ve ıek.Wleri:nt ayni l'ÜD uat 
(14.30) a kadar Komisyon n.;.ı.aıne vermeleri !Azmıdır. 

Sartnaı;ııeler (200) klU'llŞ<l. Ankara, ve Hıcydal]H!.a \'eZ!lelerino satılııcaktır. 
(4235) 

POKER 
Traş Bıçaklarile 
Traş Olmak Sir 

Zevktir 
Tra,tan sonra cilde yanıklık vermez. 

YilzU ;rwnupbr. 

Qhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
1 - İdaremiz ibtiyacında kullanılmakta olup hariçten celbi iktiza eden 

cl33 .. kalemde ve tahmuıl 43.174.619> lira kıymetinde muhtelif malzemenin 
pazarlık yoliyle milbayaası ınukarrer ve son akdedilen hususJ taka!lf esasına 
ınUstenit ticaret anlaşması mucibince Almanya<lan da tedarikı mümkün bu
lwımaktadır. 

Il - Bu malzemenin müfredat listesiyle şartnameleri Kltbataşta Levazım 
ve mübayaat ıubesindeki alını komisyonunda her &ün öğleden ıonra ıörü
lebilir. 

lil - Taliplerin % 7,5 temlnatlarlyle borlikte bu bw;ustaki tekli!lerini "" 
~eç 25/6/1141 gününe kadar mezkür komisyona tevdi etmeleri lüzumu ıan 
)lunur. c4052> 

~. ış Bankası .~-~~! 

K .. "lı T I ~.ı açu aıarru • ı 

~ hesapları 1941 • 
:~ ikramiye Planı : 

BORS 
3 Mayıs ıi4! .,_ __ _ 

1 Sto 11 

100 D lar 
100 1''ranx: -
100 Liret -
100 Is\• Fr ıo 2o:P 
ıoo Florın -
100 Rayifmark -
100 Belga -
100 nrı:nm;. 0.111175 

100 Leva -
100 Çek Kronu -

12.9315 100 Peçe la 
100 Zloti -
100 Penrt -
100 Ley -
100 D.nar -
100 Yen dl. J3'1S 
100 İsv. Kr ao.745 
100 Ruble "U1, 

ESHAJ\1 VE TAHV 
Sıvas - Erzurum 2 ı1A 7 

buzunu kaybettim. Yeııt ..... ını -,.ti_ 
ğıından eskisinin hukm{l ~ 

Adapuan Karao&man 
Jll..ıata KAYRAK 

Şubeye daevt 

Beyoğlu Yerli Askerli) 
sinden: .; 

1 - Yedeksubay ve ıı$Pj 
murlarının haziran 1941 
!arının 20 haziran 941 
nihayet bulacağı ve 20 h 
tarihinden 30 haziran 941 
kadar her ne suretle yo 
gelnıiyen subay ve askt?rl ;1 
!ara tahsis edilnuş ise de .,. 
nan emre göre yoklamalııı· 
lak surette 20 haziran 941 

de bitecektir 
2 - Bu tarihten sonra~ 

yoklama yapılmıyacaklıf· 
3 - Bu tarihle yoll 

yaptırmıyan subay ve ııs~ 
murlardan 1076 sayılı Jı j1I 
maddesi mucibınce (50) l ~ 
cezası alınacağı ilan ol~' 

+ 
Fat.h Askerlik şubesıP~ 
Yd. S. 5. Hs. Me. Ahrne 

Kamil. 
(320.59) LAieii Me•ihP1 

hallesi Aksaray caddesi 
de çok acele şubPye mür 

kok hiikimliğiaden ı ,ı 

Ü•küdarda Kısıklı nahi~~ 
gurlu köyünde Sarı Gazı "İ ~ 
gmda ı No. lu hanede sal<lı> il" 
len •kıl hastahtı hasebıyle 
Emrazı Sariye Ye Ala.biye ~ 
de tedavi altında buln•" 
muhtaç olan Sül<>yman 1tııl 
Gürel'e aynı adreste muklıT' it:'' 
Huticenin vasi tayinine 30/5 ti 
hinde mahkemece k• -ar ve J.ı' 
maltla bu hususta ıılr:ızı olaı'~ 
giln itinde yukarıda yazılı d 
marasiyle mahkemeye ın 
ilb olunur. 

&1lllli 1357 Hızır 
MAYIS 

22 30 
Yıl 941 Ay 6 Va at1 

HAZiRAH 
S. D. 

5 29 

4 
13 12 
17 12 
2036 

~arşamba 22 36 
3 13 

~ . 

~ 

~ . ~ 
~ KEŞIDELER: 4 Şubat, 2 Mayıs < 
ı~ 1 A&ustos, 3 İkincilel<in ~~ 
~~ tarihlerinde yapılır. .: 
~ ~ 

Morörlü Kara Nakil Vasıtaları Cemiyetiııtle 
ı 1941 Jkramiyeleri ~ 

·~ , 1 adet 2000 L.lilı: __ 2000,-Llra 1~ 
ı. 3 • 1000 • = 3000.- • ~ 
• 2 • 750 • "-- 1500.- • ·~ 
,~ 4 • 500 • "'"' 2000.- • 
~ 8 • 250 • = 2000.- • .~ 

35 • ıoo > :- asoo~ • • 

Otob .. b""'"l Sol-- 1 ~ · ysPutıll - ' , us U'IE;'"°" ve or eı.wc (200) takım yekı1f'f:.dk elbıse si'' 
Talip olanların örneji görmek üzere 6.f •ı C'nma günü öğltden ..,nl'I' 

4 de lıadar C~me~~-ine mür.ıcaatıarı ilin olun~.:_-~ 

- ,,,,tol 
ZAYI - 38 - 89 ıenesl Perlevni- ZAYİ _ 841 PWU n•ı 

yal Lisesi il wıcu •mıf 4 - E iubes!Jı- _ • tzl<~ 
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tle n 
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•• 80. 50 • =4000.-. ı. 
ı• 300 > 20 > = 6000.- > I~ 

den aldığım ta.dik:namemi l<aybetılim. lelim! zay, ettıı:ımden ın .ıl· 
Yeniauıi çıkaracağıın<lan eo.Jtıs!nin hllk· h km •·"' UAıı olofP_· ~ 
ma 7oktw'. nın u ü Oim.3"""0• .,t'_j 
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